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III. Kormányrendeletek

A Kormány 199/2018. (X. 30.) Korm. rendelete
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló  
75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet] 7. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„7. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság feladatai
10.  § A  költségvetési hozzájárulással megvalósuló projektek tekintetében az  Európai Támogatásokat Auditáló 
Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF)
a) elvégzi a projektmegvalósítással összefüggésben az Európai Bizottsághoz benyújtandó időközi- és záróegyenleg-
kifizetés iránti kérelmekben szereplő költségek vizsgálatát a  támogatási megállapodásban rögzített szempontok 
szerint, és
b) a támogatási megállapodásban előírt feltételeknek való megfelelés esetén a projektek keretében elszámolható 
költségek valódiságáról, elszámolhatóságáról a  támogatási megállapodásban meghatározott formában jelentést 
állít ki.”

2. §  A 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41.  § (1) Az  EUTAF részére korlátlan hozzáférést kell biztosítani a  monitoring és információs rendszerben tárolt 
adatokhoz.
(2) Az EUTAF a 10. § szerint elvégzett vizsgálatok eredményét és a kiállított jelentést a vizsgálat elvégzését követően 
haladéktalanul megküldi a tagállami kedvezményezett képviselője részére.
(3) Az EUTAF vizsgálatait a támogatási megállapodásokban meghatározott ütemezésben végzi.”

3. §  Hatályát veszti a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 43. § (3) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 200/2018. (X. 30.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018.  
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. 
(VII.  27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 200/2018. (X. 30.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr4.) 
megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 13. sorát a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási 
hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 200/2018. (X. 30.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 13. sorral egészül ki:

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

„

13

Alapanyaggyártásra és 
gőz kapacitás előállítására 
irányuló beruházás 
Kazincbarcikán és 
Berentén

Kazincbarcika közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 
belterület 3950 helyrajzi számú ingatlan
Berente közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 679, 
680 és 582/1 helyrajzi számú ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatalát 
vezető kormánymegbízott

”
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A Kormány 201/2018. (X. 30.) Korm. rendelete
a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló  
429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 9. és 11. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 8. § (1) és (3) bekezdése tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8.  § (2)  bekezdése tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében 
eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja
a) az  1.  melléklet 1.  pontjában megjelölt ingatlanokon megvalósuló kiemelt turisztikai, rekreációs és egyéb 

kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat magába foglaló, a  Fertő tavi vízitelep teljes 
megújítását megvalósító komplex beruházással, valamint

b) az 1. melléklet 2. pontjában megjelölt ingatlanokon megvalósuló kiemelt turisztikai, ismeretterjesztő, oktatási 
és egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat magába foglaló, a  soproni Lővérek 
területén megvalósuló komplex konferencia központ beruházással

(a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 

hatósági ügyeket, amelyek
a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b) a  Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint azokkal 

összefüggő munkákra vonatkoznak.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) A  Beruházásokkal összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a  kulturális 
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C.  § (2)  bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő 
örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt 
kell készíteni.

4. §  A Beruházásokkal összefüggésben
a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint
b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. §  A Beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben az ügyintézési határidő – a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati 
eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – 15 nap.

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

7. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően megindított közigazgatási hatósági ügyekben kell alkalmazni.
 (2) E  rendelet hatálybalépése előtt az  1.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti beruházással összefüggésben megindított 

közigazgatási hatósági ügyekre a  Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra 
irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
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jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 202/2017. (VII. 10.) 
Korm. rendelet] szabályait kell alkalmazni.

8. § (1) A  turisztikai térségek és a  kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet] a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.  § A  Kormány a  3.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 2. és 3. sorában meghatározott ingatlanokat 
a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség részeként, kiemelt állami turisztikai beruházások megvalósítási 
helyszíneivé nyilvánítja.”

 (2) A 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B.  § A  3.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 2. és 3. sorában megjelölt ingatlanokon a  turisztikai térségek 
fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 4.  § (3)  bekezdése szerinti vagyonkezelőnek 
a  beruházás megvalósítására, az  ingatlan üzemeltetésére, fenntartására irányuló tevékenysége – ideértve 
a vagyonelemek hasznosítását is – közfeladatnak minősül.”

 (3) A 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

9. §  Hatályát veszti a 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 201/2018. (X. 30.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal érintett ingatlanok

 1.  Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beruházás megvalósításával érintett ingatlanok:
a) Sopron külterület 01150/6, 01160, 01161/5, 01163, 01164/1, 01164/9a, 01164/11, 01166, 01167 és 01203 

helyrajzi számú ingatlanok, 01245 helyrajzi számú ingatlan b–j alrészletei, 01195/6 és 01204/1 helyrajzi számú 
ingatlanok,

b) Fertőrákos külterület 0222/7, 0223/5, 0224/4, Fertőrákos belterület 1132/2, 1132/7, 1132/5, 1118/12, 1117 
helyrajzi számú ingatlanok, valamint Fertőrákos belterület 1120/3, 1121/1, 1122/2, 1123, 1126, 1127, 1128, 
1129, 1130, 1131, 1132/2, 1132/6 és 1132/45 helyrajzi számú ingatlanok.

 2.  Az  1.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti beruházás megvalósításával érintett ingatlanok: Sopron belterület 7020/2, 
7022, 7023/1 és 7023/2 helyrajzi számú ingatlanok.

2. melléklet a 201/2018. (X. 30.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

  1.  építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2.  örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  3.  a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,
  4.  építményeken kívüli és belüli felvonó, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére 

irányuló hatósági eljárások,
  5.  a  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
  6.  mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  7.  tűzvédelmi hatósági eljárások,
  8.  vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  9.  hírközlési hatósági eljárások,
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10.  környezetvédelmi hatósági eljárások,
11.  természetvédelmi hatósági eljárások,
12.  útügyi hatósági eljárások,
13.  vasúti és szalagpálya hatósági eljárások,
14.  hajózási hatósági eljárások,
15.  ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
16.  telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
17.  földmérési hatósági eljárások,
18.  talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
19.  bányahatósági engedélyezési eljárások,
20.  élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
21.  közegészségügyi hatósági eljárások,
22.  területrendezési hatósági eljárások,
23.  erdészeti hatósági eljárások,
24.  földvédelmi hatósági eljárások,
25.  azok az  1–24.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházások 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
26.  az 1–25. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

3. melléklet a 201/2018. (X. 30.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Kiemelt állami turisztikai beruházások

1. Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség

A B

1. Kiemelt állami turisztikai beruházás Beruházási helyszín azonosító adatai (ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)

2.
A Fertő tavi vízitelep
fejlesztése

Sopron külterület 01164/2 helyrajzi számú ingatlan a és  
c alrészlete, 01164/3 helyrajzi számú ingatlan, 01164/4 helyrajzi 
számú ingatlan a alrészlete, 01164/5 helyrajzi számú ingatlan, 
01164/6 helyrajzi számú ingatlan b és d alrészlete, 01164/7 
helyrajzi számú ingatlan, 01164/8 helyrajzi számú ingatlan  
a, b, f, g és k alrészlete, 01164/10, 01164/12, 01164/13, 01164/14 
helyrajzi számú ingatlanok, 01164/15 helyrajzi számú ingatlan 
a alrészlete, 01164/16, 01164/17, 01164/18 helyrajzi számú 
ingatlanok, 01164/19 helyrajzi számú ingatlan a alrészlete, 
01164/20 helyrajzi számú ingatlan a, b és c alrészlete

3.
Lővérek program nemzeti 
konferencia központ

Sopron belterület 7020/2, 7022, 7023/1 és 7023/2 helyrajzi számú 
ingatlanok

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló  
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére 
finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló  
10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (4)  bekezdés k) és l)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az  5–8.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § 
(6)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)  
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

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

1. §  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.)  
NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A  99M 9711 és a  99M 9713 HBCs-k esetén – ideértve a  HBCs-k kúraszerű ellátási formáit is – teljes díj 
elszámolása történik, ha a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható 
homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti teljes kezelési 
sorozat befejeződött.”

2. § (1) Az R1. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R1. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R1. 10. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R1. 14. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén 
betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 
módosítása

3. § (1) A  gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén 
betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 
1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R2. 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R2. 4. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R2. 12. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelethez

 1.  Az  R1. 3. számú melléklet „**Főcsoport: 99”, „*99M”, „9720” megjelölésű sort megelőzően a  következő sorokkal 
egészül ki:

(** Főcsoport: 99 Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok Alsó határnap
Felső 

határnap
Normatív nap Súlyszám)

„

* 99M 9711
Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás 
sugárterápia

1 16 8 6,82525

* 99M 9713
Valós idejű tumorkövetéssel végzett, 
lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás 
sugárterápia

1 16 8 11,94187

”
 2.  Hatályát veszti az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 99”, „*99M”, „9710” megjelölésű sora.

2. melléklet a 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelethez

   Az  R1. 4. számú melléklet 121.  pontja helyébe a  következő pont lép, és ezt követően a  következő 121/a.  ponttal 
egészül ki:

„121. *99M 9711 Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia

2880
2891
2894

 
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Uzsoki utcai Kórház
Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906  Országos Onkológiai Intézet

2912  Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595  Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

121/a. *99M 9713 Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás 
sugárterápia

2906  Országos Onkológiai Intézet”

3. melléklet a 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelethez

Az R1. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1.  pont „Elszámolható HBCs csoportok:” megjelölésű oszlopában 
a „9430, 9710” szövegrész helyébe a „9430, 9711, 9713” szöveg lép.

4. melléklet a 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelethez

 1.  Az R1. 14. számú melléklet I. rész B) pontjában foglalt táblázat a „*11M 576C” megjelölésű sort követően a következő 
sorokkal egészül ki:
„

*99M 9711 Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia

*99M 9713 Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia
”

 2.  Hatályát veszti az R1. 14. számú melléklet I. rész A) pontjában foglalt táblázat „99M 9710” megjelölésű sora.
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5. melléklet a 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelethez

 1.  Az R2. 1. melléklet „I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái” rész 2. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„2. Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok

1 
 

1

9690

HBCs	  5.0

Ellátás 14 éves kor 
alatti gyermek 

gyógyulásának segítése 
miatt

Kísérő személy 
ellátása

Ellátás szoptatás 
miatt

Újszülött, áthelyezve 5 napos kor 
előtt és HBCS=7110 v. 7120 v. 7130 

v. 7140 v. 715Z v. 7160 v. 7170 v. 
7180 v. 719Z v. 7230 v. 734Z v. 

735Z

Kemoterápiás 
beavatkozás

Boncolás

Sürgősségi osztály és 
6 óra <= ellátás ideje

< 24 óra

Kor < 29 nap v. 
koraszülött és
 kor < 84 nap

Fődiagnózis: 15. 
főcsoportbeli

Diagn. (1, 3, 4, 5): 
HIV fertőzés

Fázishossz 
megfelelő-e?

Helyben 
született

9691

9692

Kemoterápia

9970

7300

Sürgősségi	  ellátás

15.	  főcsoport

7310

9980

15.	  főcsoport

24.	  főcsoport

i

i

i

i i

i

i

i

i i

i

i
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2 
 

2

941D

Tüdőátültetés

Kombinált vese-, 
hasnyálmirigy-átültetés

Veseátültetés

Allogén csontvelő-
transzplantáció

Autológ csontvelő-
transzplantáció

Májátültetés előtti 
kivizsgálás

5 napot meghaladó 
gépi lélegeztetés

Szívátültetés

941E

941G

941A

9952

9953

9520

 Kombinált gerincműtét

Kiterjesztett 
idegsebészeti 

műtétek

 Kombinált
idegsebészeti 

műtétek

Májátültetés

Craniotómia, gerincműtétek 
esetén

1

3

Arc, száj, nyaki 
betegségek miatt

	  Speciális 
gerincműtét

941C

941H

941K

9950

9951

941T

9530

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i i

i
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3 
 

4

941U

Többszörös trauma

Prosztata brachyterápia permanens 
implantációs módszerrel

Transzplantátum-
elégtelenség

Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb 
plasztikai és egyéb műtétei

A-V fistula, Cimino 
képzése, megszüntetése

9740

9580

Szívátültetés előtti 
kivizsgálás

2 3

9420

9631

9540

i

i

i

i

i

Nyitott 
szívműtétek 

esetén
9541

25.	  főcsoport

i

i

Komplex arckoponya 
sérülések

Állcsont resectio és/vagy 
szövetátültetéssel történő 

rekonstrukció

Arcfejlődési 
rendellenességek 

műtétei

Orbitasérülések és kiterjedt 
lágyrész sérülések

Kisebb szájüregi 
daganat műtétek

Fej-nyak régió 
gyulladásainak kezelése

9653

9651

9654

9652

9650

9655

i

i

i

i

i

i
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4 
 

5

9430Sugárterápia

278D

9700

Jelek és tünetek

4

Gyomor kisebb 
műtétei

9576

23.	  főcsoport

Csak kemoter.,
sugárter., radiojód, 

radioizotóp, stereotax. 
sugárter.

Jelek, tünetek egyéb sine 
morbo állapotokhoz társuló 

egyéb kórházi ellátások

Belső fémrögzítés 
(tűződrót) eltávolítása 
(kivéve: csípő, femur, 

gerinc)

Daganatos 
megbetegedések i n i

i

i

i

i

Belső fémrögzítés 
eltávolítása tűződrót 

kivételével 
(kivéve: csípő, femur, 

gerinc)

9610Sterilizáció

Kissebészeti 
beavatkozások II.

9634

9633

9632

i

Férfi

Kissebészeti 
beavatkozások III.

Kissebészeti 
beavatkozások I.

i

i

i i

Nő 9620

9575i

Lineáris gyorsító alapú 
sztereotaxiás 
sugárterápia

9711

Valós idejű 
tumorkövetéssel végzett, 

lineáris gyorsító alapú 
sztereotaxiás 
sugárterápia

9713i

i

6
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5 
 

980APajzsmirigy-daganatok 
kezelése nyílt radiojóddal

Sugárterápia

5 6

980B

Daganatos megbet. 
(kivéve: pajzsmirigy 

daganat) kezelése nyílt 
radioizotóppal

i

i

i

9430

Non-Hodgkin lymphoma, nem akut 
leukémia kemoterápiája, kor < 18

 Pajzsmirigy-
 daganatok kezelése nyílt 

radiojóddal rhTSH 
stimulálás után

950H

944C

945B

980D

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut leukémia 

kemoterápiája legalább 14E szűrt v. 
besugárzott vérkészítmény adásával, 

kor >= 18

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut leukémia 

kemoterápiája legalább 7E szűrt v. 
besugárzott vérkészítmény adásával

i

i

i

i

7

944A

Akut leukémia 
kemoterápiája

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut leukémia 

kemoterápiája legalább  14E szűrt és 
besugárzott vérkészítmény adásával, 

kor >= 18

17.	  főcsoporti

i

945A

950FHodgkin-kór kemoterápiája,
kor  >= 18

Non-Hodgkin lymphoma, nem akut 
leukémia kemoterápiája, kor >= 18

i

i
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6 
 

 

Egésztest besugárzás transzplant. 
előtt

Alarmírozó jelek és tünetek 
sürgősségi ellátása

9700
Jelek, tünetek és egyéb sine 

morbo állapothoz társuló egyéb 
kórházi ellátások

7

980E

9730

9720

9702

Pajzsmirigy nem daganatos 
megbetegedések kezelése nyílt 

radioizotópokkal

Brachyterápia

i

i

i

i

i

Donor ellátása

Főcsoport	  meghat.	  

9680i

980F

ESWL kezelés

Térdízület 
radiosynoviorthesis 

kezelése

i

i

9600

 
” 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Az R2. 1. melléklet „I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái” rész 6. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„6. Kúraszerű ellátás 

”
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7 
 

950H

Non-Hodgkin lymphoma, 
nem akut leukémia 

kemoterápiája,
kor < 18

Kúra	  5.0

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut leukémia 

kemoterápiája legalább 14E 
szűrt v. besugárzott 

vérkészítmény adásával, kor >= 
18

945B

Akut leukémia alacsony-
közepes malignitással, 
társult betegség nélkül,

kor < 18 

782B

i

Hodgkin-kór 
kemoterápiája,

kor >= 18
950F

i

i

Brachyterápia 9730i

Sugárterápia

Non-Hodgkin lymphoma, 
nem akut leukémia 

kemoterápiája,
kor >= 18

9430

945A

i

i

i

1

Eljárás hímivarsejt 
petesejt plazmájába 

adására a megtapadást 
elősegítő módszerrel

6560i

Lineáris gyorsító alapú 
sztereotaxiás 
sugárterápia

9711

Valós idejű 
tumorkövetéssel végzett, 

lineáris gyorsító alapú 
sztereotaxiás 
sugárterápia

9713i

i

 
  

 2.  Az R2. 1. melléklet „I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái” rész 6. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„6. Kúraszerű ellátás
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8 
 

015E

Cerebrovascularis betegségek 
(kivéve: TIA), praecerebralis 

érelzáródással, speciális kezelés 
nélkül,

kor < 18

i

Diabeteses neuropathia 
Thiogamma kezelése 537Fi

Cerebrovascularis betegségek 
(kivéve: TIA), praecerebralis 

érelzáródással speciális kezelés 
nélkül,

kor >= 18

015Fi

2

IVF eljárás 6550i Megtapadást elősegítő 
módszerrel i

6530

Cysticus fibrosisos betegek 
széles spektrumú kombinált 

intravénás antibiotikum 
kezelése "C"

145Ci

6540ICS eljárás

300B
OPT súlyos 

alultápláltsággal járó 
kórképekben

300A

300C

OPT súlyos 
alultápláltsággal járó 

kórképek iniciális szakában

OPT mérsékelt 
alultápláltsággal járó 

kórképekben

300DOPT enyhe alultápláltsággal 
járó kórképekben

1

i

i

i

i

i

300E

Vénán át történő otthoni 
táplálás alultápláltsággal 
járó kórképekben 2 éves 

kor alatt

i
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Érbetegségek 216D

Atherosclerosis, angina 
pectoris, egyéb keringési 

betegségek
2230

i

i

Egyéb táplálkozási, 
anyagcsere-betegségek 

18 év alatt
541A

Szem egyéb 
betegségei 074Ci

541G

Egyéb idegrendszeri és 
cerebrovascularis 

betegségek
023B

Transzplantátum 
elégtelenség 9420

i

2

Egyéb táplálkozási, 
anyagcsere-betegségek 

18 év felett

i

i

Átmeneti ischemiás agyi 
keringészavar (TIA) 0160i

 
” 

 
”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 167. szám 30885

6. melléklet a 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelethez

Az R2. 2.  melléklet „**** 99 9710 Stereotaxiás sugárterápia egy vagy több gócra” megjelölésű része helyébe 
a következő rész lép, és ezt követően a következő „**** 99 9713 Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító 
alapú sztereotaxiás sugárterápia” résszel egészül ki:
„**** 99 9711 Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia

BETEGSÉGEK

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
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C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
C2200 Májsejt rák
C2210 Intrahepaticus epeút rák
C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
C2230 A máj angiosarcomája
C2240 A máj egyéb sarcomái
C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
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C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
C33H0 A légcső rosszindulatú daganata
C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
C4500 A mellhártya mesotheliomája
C4510 A hashártya mesotheliomája
C4590 Mesothelioma, k.m.n.
C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
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C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
C61H0 A prostata rosszindulatú daganata
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
C73H0 A pajzsmirigy rosszindulatú daganata
C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
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C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
D3520 Agyalapi mirigy jóindulatú daganata
D3530 Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata
D3540 Tobozmirigy jóindulatú daganata
D3561 A glomus caroticum paraganglion jóindulatú daganata
D3562 A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata
D3563 A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata
D3610 Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata
D4200 Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4210 Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4290 Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.
D4320 Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4330 Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4340 Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
G4090 Epilepsia, k.m.n.
G5000 Trigeminus neuralgia
I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált
Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális
Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális
Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális
Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – cervicalis
Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – thoracalis
Q2884 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – lumbosacralis

ÉS BEAVATKOZÁSOK

37281 Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás besugárzás
**** 99 9713 Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia
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BETEGSÉGEK

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
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C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
C2200 Májsejt rák
C2210 Intrahepaticus epeút rák
C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
C2230 A máj angiosarcomája
C2240 A máj egyéb sarcomái
C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
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C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
C33H0 A légcső rosszindulatú daganata
C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
C4500 A mellhártya mesotheliomája
C4510 A hashártya mesotheliomája
C4590 Mesothelioma, k.m.n.
C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
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C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
C61H0 A prostata rosszindulatú daganata
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
C73H0 A pajzsmirigy rosszindulatú daganata
C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
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C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
D3520 Agyalapi mirigy jóindulatú daganata
D3530 Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata
D3540 Tobozmirigy jóindulatú daganata
D3550 Carotis test jóindulatú daganata
D3560 Aortatest és egyéb paraganglionok jóindulatú daganata
D3610 Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata
D3810 Légcső, hörgő és tüdő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4200 Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4210 Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4290 Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.
D4300 Supratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4310 Infratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4320 Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4330 Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4340 Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4370 A közp. idegrendszer egyéb részeinek bizonytalan viselkedésű daganata
D4390 Központi idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata, k.m.n.
D4820 Perif. idegek és autonom idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata
G4090 Epilepsia, k.m.n.
G5000 Trigeminus neuralgia
Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális
Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális
Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális
Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – cervicalis
Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – thoracalis
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Q2884 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – lumbosacralis
I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált

ÉS BEAVATKOZÁSOK

37282 Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás besugárzás”

7. melléklet a 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelethez

 1.  Az R2. 4. mellékletében foglalt táblázat a „37271” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD MEGNEVEZÉS
BESOROLÁSI 

SZEMPONT)

„

37281 Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás besugárzás *

37282 Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás besugárzás *
”

 2.  Hatályát veszti az R2. 4. mellékletében foglalt táblázat „37283”, „37285” és „37286” megjelölésű sora.

8. melléklet a 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelethez

Az R2. 12. melléklete a következő 31. ponttal egészül ki:
„31. A 9711 Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia és a 9713 Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris 
gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia HBCs elszámolása
31.1. Teljes kezelési sorozatnak minősül az ellátás, ha a kezelések száma legfeljebb 16 ellátási napra 8 kezelés, és ahol 
az első kezelés tartalmazza a kapcsolódó tervezés feladatait is.
31.2. Részleges kezelési sorozat esetén az  elvégzett kezelésekre jutó súlyszámot az  alábbi táblázat szerint kell 
meghatározni:

Kezelés
9711 HBCs 9713 HBCs

Kezelés súlyszám HBCs súlyszám Kezelés súlyszám HBCs súlyszám

sugárterápia tervezés + 01. kezelés 3,32525 3,32525 4,94187 4,94187

02. kezelés 0,50000 3,82525 1,00000 5,94187

03. kezelés 0,50000 4,32525 1,00000 6,94187

04. kezelés 0,50000 4,82525 1,00000 7,94187

05. kezelés 0,50000 5,32525 1,00000 8,94187

06. kezelés 0,50000 5,82525 1,00000 9,94187

07. kezelés 0,50000 6,32525 1,00000 10,94187

08. kezelés 0,50000 6,82525 1,00000 11,94187
31.3 Egy ellátási napra csak egy kezelés számolható el.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1537/2018. (X. 30.) Korm. határozata
a 2019-ben az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint 
a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges 
hallgatói létszámkeretről

A Kormány a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CXXXII. törvény 41.  § (2)  bekezdése alapján a  2019-ben az  államtudományi és közigazgatási, 
rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban az  új belépő 
létszámkeretet az alábbiak szerint határozza meg:

Képzési szint, képzési ág

Támogatásban1 részesülők 

létszáma

Önköltségfizetési 

kötelezettséggel felvehető 

létszám

2255

a)

alapképzésre felvehető hallgatók létszáma 1095 355

ebből

államtudományi és közigazgatási felsőoktatásban 120 140

rendészeti felsőoktatásban 560 150

katonai felsőoktatásban 265 –

nemzetbiztonsági felsőoktatásban 35 –

nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban 115 65

 

b)

mesterképzésre és osztatlan képzésre felvehető hallgatók 
létszáma

525 280

ebből

államtudományi és közigazgatási felsőoktatásban 120 130

rendészeti felsőoktatásban 160 55

katonai felsőoktatásban 70 –

nemzetbiztonsági felsőoktatásban 35 –

nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban 140 95

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1 Közszolgálati ösztöndíjas, tisztjelölt, önköltség fizetésére nem kötelezett hivatásos vagy szerződéses állományban álló hallgató.
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A Kormány 1538/2018. (X. 30.) Korm. határozata
az Európai Határregisztrációs Rendszer, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer 
fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport létrehozásáról

 1. A  Kormány a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése alapján – a  Kormány javaslattevő, véleményező és tanácsadói 
tevékenységet végző testületeként – létrehozza az  Európai Határregisztrációs Rendszer, valamint az  Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló 
munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport).

 2. A Munkacsoport feladata
a) az  Európai Határregisztrációs Rendszer (a  továbbiakban: EES), valamint az  Európai Utasinformációs és 

Engedélyezési Rendszer (a továbbiakban: ETIAS) nemzeti részének megvalósításához szükséges kormányzati 
intézkedések összehangolása,

b) az EES és az ETIAS alkalmazására való felkészülés nyomon követése,
c) az  EES és az  ETIAS nemzeti részének fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedések és döntések 

előkészítése.
 3. A  Munkacsoport az  egyes feladatok megvalósításával összefüggésben a  feladatok végrehajtásában feladat- és 

hatáskörrel rendelkező szervektől – személyes adatnak nem minősülő – adatot, beszámolót kérhet. Elnöke és tagjai, 
valamint az állandó meghívottak az általuk kijelölt képviselő útján a Munkacsoport ülésein helyettesíthetők.

 4. A Munkacsoport elnöke a belügyminiszter.
 5. A Munkacsoport tagja

a) az igazságügyi miniszter,
b) a külgazdasági és külügyminiszter és
c) a pénzügyminiszter.

 6. A Munkacsoport tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívott résztvevője
a) az országos rendőrfőkapitány,
b) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ főigazgatója,
c) a Terrorelhárítási Központ főigazgatója,
d) az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója,
e) az Információs Hivatal főigazgatója,
f ) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója,
g) a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ főigazgatója,
h) a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója,
i) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője.

 7. A Kormány a Munkacsoport tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívott résztvevőjének felkéri
a) az Országos Bírósági Hivatal elnökét,
b) a legfőbb ügyészt,
c) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét.

 8. A  Munkacsoport elnöke a  Munkacsoport üléseire tanácskozási joggal – eseti jelleggel – más személyeket is 
meghívhat.

 9. A  Munkacsoport elnöke, tagjai és az  állandó meghívottak a  Munkacsoportban végzett tevékenységükért 
tiszteletdíjban nem részesülnek.

 10. A  Munkacsoport szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik, az  ülést az  elnök hívja össze és vezeti. 
A Munkacsoport határozhat almunkacsoportok létrehozataláról. A Munkacsoport működésének részletes szabályait 
a Munkacsoport elnöke által kiadott ügyrend határozza meg.

 11. A  Munkacsoport működésével összefüggő szakmai előkészítő és adminisztratív feladatok ellátásáról 
a Belügyminisztérium gondoskodik.

 12. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 13. A Munkacsoport ügyrendjét a Munkacsoport elnöke 2018. október 31-ig készíti elő, a Munkacsoport alakuló ülését 

2018. november 15-ig hívja össze.
 14. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy

a) mérjék fel és határozzák meg az EES és az ETIAS fejlesztéséhez szükséges feladatokat és azok végrehajtásának 
forrásigényét, továbbá jelöljék meg az utóbbi biztosításához szükséges uniós vagy hazai forrásokat,
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b) végezzék el a  vonatkozó jogszabályi háttér felülvizsgálatát, és szükség szerint tegyenek javaslatot 
jogszabály-módosításra,

c) készítsenek időközi jelentést a feladatok végrehajtásának állásáról.
Felelős: belügyminiszter 

igazságügyi miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
pénzügyminiszter

Határidő: 2019. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1539/2018. (X. 30.) Korm. határozata
a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett 
pszichiátriai intézmény fejlesztésére irányuló beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból 
történő támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által 

működtetett pszichiátriai intézmény fejlesztésére irányuló beruházások Egészséges Budapest Programhoz 
illeszkedő előkészítésével, ennek keretében az  intézmény Pomázon és Budakalász Dunaparton lévő ingatlanjainak 
felújítása, bővítése, eszközbeszerzése és területrendezése előkészítésével;

 2. az 1. pont szerinti beruházásoknak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről 
szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés k), m), n) és o) pontja 
szerinti előkészítési fázisaira – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal 
együtt  – összesen 331 932 150 forint forrást biztosít a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017.  évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 10. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, azzal, 
hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2019. december 31. napig kell megvalósítani;

 3. az 1. pont szerinti beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 4. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 

az  1.  pont szerinti beruházások előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében – a  kifizetésekhez kapcsolódó 
pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 331 932 150 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv.  1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1.  Célelőirányzatok alcím, 10. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok 
alcím, 2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint, a fel nem használt 
rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
A fel nem használt rész visszafizetése tekintetében

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 6. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül
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 5. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma valósítsa meg;
 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy

a) készítsen jelentést a  Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése 
érdekében a  2.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint 
a felhasznált forrás összegéről;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. január 30.

b) az  előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére az  1.  pont szerinti 
beruházás megvalósításának kérdésében, a  kivitelezéshez és az  üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, 
költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. május 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



30900 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2018. évi 167. szám
 

1. melléklet az 1539/2018. (X. 30.) Korm. határozathoz

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

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

hatása
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

368573 10 Beruházás Előkészítési Alap
K8 -331 932 150

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
263978 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

K5 41 932 150
K8 290 000 000

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

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

hatása

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

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

hatása
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
368573 1 Beruházás Előkészítési Alap -331 932 150

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
263978 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 331 932 150

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: 331 932 150 331 932 150
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

forintban

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K I A D Á S O K 

2 példány

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

forintban

forintban

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

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1540/2018. (X. 30.) Korm. határozata
a World Urban Games megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztost, hogy 

–  együttműködve Budapest főpolgármesterével és az  emberi erőforrások miniszterével – a  Nemzetközi Sportági 
Szakszövetségek Közgyűlése (a  továbbiakban: GAISF) által meghirdetett, a  World Urban Games sportesemény 
megrendezésére irányuló pályázattal és a rendezéssel kapcsolatos kormányzati feladatokat hangolja össze;

Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos
 2. támogatja, hogy a  KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (a  továbbiakban: KKBK 

Nonprofit Zrt.) pályázatot nyújtson be az első World Urban Games budapesti megrendezésére a GAISF-nál, és sikeres 
pályázat esetén a  2019. évben Budapest adjon otthont a  World Urban Games sporteseménynek, vállalva annak 
biztonságos és békés megrendezését;

 3. egyetért azzal, hogy a  KKBK Nonprofit Zrt. a  rendezés jogának elnyerése esetén – az  emberi erőforrások 
miniszterével és az  érintett sportági szakszövetségekkel együttműködve – a  sportesemény megrendezésével 
összefüggő feladatokat ellássa;

 4. egyetért a  2.  pont szerinti sportesemény rendezési jogának elnyerése esetén a  World Urban Games 
megrendezéséhez szükséges legfeljebb 2 995 779 000 forint központi költségvetési támogatás biztosításával;

 5. a 4.  pont végrehajtása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy 
gondoskodjanak a 2019. évben 2 995 779 000 forint forrásnak a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a  főváros agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 1. KKBK Kiemelt 
Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása jogcím javára történő 
biztosításáról, az alábbi ütemezés szerint:
a) első ütem: 100 000 000 forint,
b) második ütem: 2 895 779 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a) első ütem: 2019. január 15. 
b) második ütem: a felmerülés ütemében

 6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  2.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében a  KKBK 
Nonprofit Zrt.-vel kössön támogatási szerződést az 5. pont szerinti forrás terhére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az 5. pont szerinti költségvetési támogatás biztosítását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1541/2018. (X. 30.) Korm. határozata
a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozat 
módosításáról

 1. A  turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozat 
1. mellékletében foglalt I/a. ütem – Tervezés című táblázatban
a) a „Nagycenk Kastély állomás (bez.) – Fertőd Eszterházy Kastély állomás (bez.) vonalszakasz 

megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési és kiviteli tervek készítése” szövegrész helyébe a „Nagycenk 
Kastély állomás (bez.) – Fertőd Eszterházy Kastély állomás (bez.) vonalszakasz megvalósíthatósági tanulmány 
készítése” szöveg,

b) a „Debreceni Zsuzsi Erdei Vasút Debrecen nagyállomási bekötés tervezése” szövegrész helyébe a „Debreceni 
Zsuzsi Erdei Vasút Debrecen nagyállomási bekötés lehetőségeinek vizsgálata, megvalósíthatósági tanulmány 
készítése” szöveg

lép.
 2. A turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozat a következő 

5. ponttal egészül ki:
„5. A  Kormány felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  turisztikai célú keskeny 
nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozat módosításáról szóló 1541/2018. 
(X. 30.) Korm. határozattal módosított 1. melléklet szerinti tartalommal módosítsa a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal és a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
kötött támogatási szerződéseket.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1542/2018. (X. 30.) Korm. határozata
a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről,  
valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló  
2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a  beruházás előkészítésének 
a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
Korm. határozat) 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„7. felhívja az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy a  miniszterelnök kabinetfőnöke, valamint 
az MKKSZ bevonásával
a) készítsen jelentést a Kormány részére a Rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében 
a  2.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint az  átcsoportosított forrás 
felhasznált összegéről;

Felelős: aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 
miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2019. március 31.
b) az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére az előkészítés folytatásáról 
a Beruházás megvalósításának érdekében, a kivitelezés előkészítésével összefüggő feladatok, költségek, forrásigény, 
ütemezés és felelősök bemutatásával.

Felelős: aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 
miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2019. április 30.”
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 2. A Korm. határozat
a) 2. pontjában a „2018. július 31-ig” szövegrész helyébe a „2019. március 31-ig” szöveg,
b) 3.  pontjában az  „a kerékpározásért és az  aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztost, társfelelőseként 

a  nemzeti fejlesztési minisztert” szövegrész helyébe az „az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, 
társfelelőseként a miniszterelnök kabinetfőnökét” szöveg

lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1543/2018. (X. 30.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által előkészített 
Tiszaliget fürdőfejlesztési projekthez szükséges többlettámogatás biztosításáról

A Kormány – figyelemmel a  Magyarország Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1428/2015. (VI. 25.) Korm. határozat 3. pont a) alpontjára –
 1. egyetért a  Modern Városok Program keretében a  Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt (a  továbbiakban: Beruházás) 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) általi megvalósításával és azzal, hogy 
a  Beruházás – a  Modern Városok Program Bizottság döntése alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által előkészített Beruházás támogatása projektre már biztosított 80 000 000 forint támogatáson túlmenően, 
további 7 691 435 174 forint költségvetési többlettámogatás biztosításával valósuljon meg, az alábbi költségvetési 
évek szerinti bontásban:
a) a 2018. évben: 2 303 525 033 forint,
b) a 2019. évben: 3 590 146 545 forint,
c) a 2020. évben: 1 797 763 596 forint;

 2. egyetért azzal, hogy a  Beruházás megvalósításához a  Miniszterelnökséget vezető miniszter az  Önkormányzat 
támogatási kérelme alapján legfeljebb 7 691 435 174 forint költségvetési többlettámogatást biztosítson 
az Önkormányzat részére az 1. pont szerinti évenkénti ütemezés szerint, és ennek érdekében – a Modern Városok 
Program Bizottság jóváhagyó döntése alapján – a támogatói okiratot módosítsa;

 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás megvalósításához a  2018. évben szükséges 2 303 525 033 forint 
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok 
Program jogcímcsoport terhére kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;

 4. egyetért azzal, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságának a  Modern Városok Program megvalósításáról 
szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) alapján meghozott támogatói okirat 
módosításáról szóló jóváhagyó döntése esetén – a  Beruházás megvalósításához a  2019. évben szükséges 
3 590 146 545 forint a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok 
Program jogcímcsoport előirányzat terhére kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos és 
a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával, a  Modern Városok Program Bizottságának a  Korm. rendelet 
alapján meghozott támogatói okirat módosításáról szóló jóváhagyó döntése esetén – gondoskodjon a  Beruházás 
megvalósításához a  2020. költségvetési évben szükséges legfeljebb 1 797 763 596 forint biztosításáról a  központi 
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;

Felelős: pénzügyminiszter 
modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
 6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

engedélyezi a  Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy a  Beruházás megvalósítása érdekében a  2019. 
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költségvetési év kiadási előirányzata terhére legfeljebb 3 590 146 545 forint összeg mértékéig, a 2020. költségvetési 
év kiadási előirányzata terhére legfeljebb 1 797 763 596 forint összeg mértékéig éven túli kötelezettséget vállaljon;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat módosításakor

 7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházás megvalósításának támogatása érdekében kiadott 
támogatói okiratot az 1. pont szerinti többlet költségvetési támogatások biztosítása érdekében – a Modern Városok 
Program Bizottságának a  Korm. rendelet alapján meghozott támogatói okirat módosításáról szóló jóváhagyó 
döntése esetén – módosítsa, és a  támogatói okirat módosításának hatálybalépését követő 30 napon belül 
a  költségvetési támogatásból 2 303 525 033 forintot a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30.  Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére 
az Önkormányzat részére támogatási előlegként folyósítsa;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a Modern Városok Program Bizottság jóváhagyó döntését követően azonnal

 8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházás tekintetében a Beruházást finanszírozó támogatás 
nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az állami beruházások központi 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak teljesítésére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat módosításakor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1544/2018. (X. 30.) Korm. határozata
egyes, a KEHOP-4.1.0 azonosító jelű („Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, 
a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése” című) felhívás keretében 
megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A Kormány
a) egyetért

aa) a KEHOP-4.1.0-15-2015-00004 azonosító számú, „A szárazodó belső-somogyi vízi világ biológiai 
sokszínűségének megőrzése a vízháztartás javításával” című,

ab) a KEHOP-4.1.0-15-2016-00032 azonosító számú, „Kapu a  Mátra kincseihez – Látogató, oktatási és 
kezelőközpont kialakítása Mátrafüreden” című, valamint

ac) a KEHOP-4.1.0-15-2016-00033 azonosító számú, „Az új Kikerics panoráma sétány létrehozása, és 
a Dél-Dunántúl természetvédelmi bemutatási infrastruktúrájának bővítése, modernizálása” című

 projekt (a továbbiakban együtt: projektek) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,
b) egyetért a  projektek többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program  

4. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c) egyetért a projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2018. október 31.

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3.  A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. 

(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:384 mezőjében a „0,30” szövegrész helyébe a „0,34” szöveg,
b) D:389 mezőjében a „0,18” szövegrész helyébe a „0,19” szöveg,
c) D:392 mezőjében a „0,34” szövegrész helyébe a „0,39” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1544/2018. (X. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti 

támogatás

(Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(Ft)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-4.1.0-15-

2015-00004

A szárazodó 
belső-somogyi 

vízi világ biológiai 
sokszínűségének 

megőrzése  
a vízháztartás  

javításával

Duna–Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság

174 500 000 12 361 628 186 861 628

A projekt célja a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben 
és környezetében élőhelymegőrzési, -rekonstrukciós és 
-restaurációs tevékenységek végzése, melyek által fenntartható 
és javítható a szárazodó belső-somogyi területek ökológiai 
állapota, illetve megőrizhető és növelhető a jellegzetes vizes és 
üde élőhelyek kiterjedése. A fejlesztés révén növekedne a vizes 
élőhelyekhez kötődő fajok egyedszáma, illetve megtelepedésük 
biztosított lenne.
A projekt eredményindikátorának („jobb védettségi állapot 
érdekében támogatott élőhelyek területe”) célértéke  
631,9432 hektár.

3.
KEHOP-4.1.0-15-

2016-00032

Kapu a Mátra  
kincseihez – 

Látogató, oktatási és  
kezelőközpont  

kialakítása  
Mátrafüreden

Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság

300 000 000 32 669 301 332 669 301

A projekt célja a meglévő tájegységközpont átalakítása, bővítése 
korszerű irodai és eszközraktári funkciókkal. Természetvédelmi, 
oktató- és bemutatóközpont kialakítása valósul meg beltéri és 
kültéri interaktív kiállításokkal, szabadtéri foglalkoztatókkal, 
akadálymentesített útvonalakkal. A projekt keretében új 
tárolóépületek és garázs épül, valamint tetőtéri denevérszállás 
létrehozására is sor kerül.
A projekt eredményindikátorának célértéke 5000 fő.

4.
KEHOP-4.1.0-15-

2016-00033

Az új Kikerics 
panoráma sétány 

létrehozása, és 
a Dél-Dunántúl 

természetvédelmi 
bemutatási 

infrastruktúrájának 
bővítése, 

modernizálása 

Duna–Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság

337 000 000 50 038 535 387 038 535

A projekt keretében látványsétány kialakítása valósul meg. 
A meglévő bemutatóterek kiegészülnek, modernizálódnak. 
A beruházás a fokozottan védett természeti terület értékeinek 
bemutatását teszi lehetővé, minimalizálva a látogatásból 
adódó terhelést. Új fogadóépület, illetve új tanösvény épül, 
a meglévő korszerűsödik megújuló és bővülő infrastruktúrával. 
Bemutatásra és népszerűsítésre kerülnek a nemzet parki 
termékek. Térképes kiadvánnyal és szóróanyagokkal igyekeznek 
támogatni az oktatást és a szemléletformálást. A projekt 
eredményindikátorának célértéke 1000 fő.
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A Kormány 1545/2018. (X. 30.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. 
(I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A.  pontja a  következő f )  alponttal 
egészül ki:
[A Kormány az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy]
„f ) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1006/2016 (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1545/2018. (X. 30.) Korm. határozattal módosított, 
a 2. mellékletben foglalt táblázat 2a., 2b., 7., 9. és 12. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt 
műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása”
(során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.)

 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

 3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
3.1. 1. pontjában foglalt táblázat

3.1.1. E:2 mezőjében a „2018. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2018. szeptemberben” szöveg,
3.1.2. C:3a mezőjében a „2,35” szövegrész helyébe a „6,18” szöveg,
3.1.3. C:3b mezőjében az „1,70” szövegrész helyébe az „5,77” szöveg,
3.1.4. C:5a mezőjében a „120,00” szövegrész helyébe a „129,00” szöveg,
3.1.5. C:7 mezőjében a „37,50” szövegrész helyébe a „33,50” szöveg,
3.1.6. C:8 mezőjében a „2,47” szövegrész helyébe a „2,00” szöveg,
3.1.7. C:9 mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „3,00” szöveg,
3.1.8. C:10 mezőjében a „38,94” szövegrész helyébe a „31,11” szöveg,
3.1.9. C:14 mezőjében a „20,00” szövegrész helyébe a „16,40” szöveg,

3.2. 2. pontjában foglalt táblázat
3.2.1. C:4 mezőjében a „0,30” szövegrész helyébe a „0,10” szöveg,
3.2.2. C:5 mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „4,714” szöveg,
3.2.3. C:6a mezőjében a „42,275” szövegrész helyébe a „36,761” szöveg,
3.2.4. C:8 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „9,00” szöveg,
3.2.5. E:8 mezőjében a  „2018. augusztus” szövegrész helyébe a  „Meghirdetve 2018. szeptemberben” 

szöveg,
3.3. 3. pontjában foglalt táblázat

3.3.1. C:6 mezőjében a „4,60” szövegrész helyébe a „6,00” szöveg,
3.3.2. C:7 mezőjében a „21,20” szövegrész helyébe a „16,20” szöveg,
3.3.3. C:8 mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „2,10” szöveg,
3.3.4. C:11 mezőjében az „1,90” szövegrész helyébe a „2,40” szöveg,
3.3.5. C:15 mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe a „6,20” szöveg,

3.4. 5. pontjában foglalt táblázat
3.4.1. C:2 mezőjében a „222,00” szövegrész helyébe a „214,00” szöveg,
3.4.2. C:7 mezőjében a „202,00” szövegrész helyébe a „186,00” szöveg,
3.4.3. E:14a mezőjében a „2018. augusztus” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2018. szeptemberben” 

szöveg,
3.4.4. E:15a mezőjében a „2018. augusztus” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2018. szeptemberben” 

szöveg,
3.4.5. E:20 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe az „október” szöveg,

3.5. 6. pontjában foglalt táblázat
3.5.1. C:2 mezőjében a „30,00” szövegrész helyébe a „31,15” szöveg,
3.5.2. C:4 mezőjében a „4,58” szövegrész helyébe a „4,93” szöveg,
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3.5.3. C:7b mezőjében a „9,00” szövegrész helyébe a „3,50” szöveg,
3.5.4. E:12 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe a „november” szöveg,

3.6. 8. pontjában foglalt táblázat
3.6.1. E:8 mezőjében a „30,00” szövegrész helyébe a „23,10” szöveg,
3.6.2. G:8b mezőjében a „2018. július” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2018. júliusban” szöveg,
3.6.3. G:8c mezőjében a „2018. július” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2018. júliusban” szöveg,
3.6.4. E:12 mezőjében a „37,50” szövegrész helyébe a „33,50” szöveg,
3.6.5. C:13 mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „40,00” szöveg,
3.6.6. E:13 mezőjében a „38,94” szövegrész helyébe a „31,11” szöveg,
3.6.7. B:13a mezőjében a  „Mikro-, és kisvállalkozások” szövegrész helyébe a  „Mikro-, kis- és 

középvállalkozások” szöveg,
3.6.8. C:13a mezőjében az „59,63” szövegrész helyébe a „79,63” szöveg,
3.6.9. G:13a mezőjében a „2018. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2018. szeptemberben” 

szöveg
lép.

 4. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
4.1. D:2a mezőjében a „2,35” szövegrész helyébe a „6,18” szöveg,
4.2. D:2b mezőjében az „1,70” szövegrész helyébe az „5,77” szöveg,
4.3. C:3 mezőjében a „Részvénytársaság” szövegrész helyébe a „Részvénytársaság (konzorciumvezető), Turisztikai 

Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisfaludy2030 
Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a  Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, 100% állami tulajdonú gazdasági 
társaság” szöveg,

4.4. D:7 mezőjében a „4,60” szövegrész helyébe a „6,00” szöveg,
4.5. D:9 mezőjében az „1,90” szövegrész helyébe a „2,40” szöveg,
4.6. D:12 mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe a „6,20” szöveg,
4.7. D:13 mezőjében a „222,00” szövegrész helyébe a „214,00” szöveg,
4.8. D:15 mezőjében a „202,00” szövegrész helyébe a „186,00” szöveg,
4.9. C:18b mezőjében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg,
4.10. D:19 mezőjében a „30,00” szövegrész helyébe a „31,15” szöveg,
4.11. C:23 mezőjében a „Minisztérium” szövegrész helyébe a „Minisztérium, Pénzügyminisztérium” szöveg,
4.12. C:25a mezőjében a „(konzorciumvezető) Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész 

helyébe a „konzorciumvezetőként vagy önállóan” szöveg,
4.13. C:28 mezőjében a „Részvénytársaság” szövegrész helyébe a „Részvénytársaság (konzorciumvezető), Turisztikai 

Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisfaludy2030 
Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a  Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, 100% állami tulajdonú gazdasági 
társaság” szöveg

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1545/2018. (X. 30.) Korm. határozathoz

 1. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 6d. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]
(Felhívás meghirdetésének módja)

(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

6d. GINOP-5.1.10-18 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása 13,35 kiemelt 2018. október
”

 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 11a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]
(Felhívás meghirdetésének módja)

(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

11a. GINOP-5.2.7-18 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása 26,65 kiemelt 2018. október
”

 3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat a következő 7c. és 7d. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]
(Felhívás meghirdetésének módja)

(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

7c. GINOP-6.1.9-18
Ágazati Képző Központ kialakítása a közlekedési 

ágazatban
3,00 kiemelt 2018. november

7d. GINOP-6.1.10-18 IPAR 4.0 Ágazati Képző Központ kialakítása 1,00 kiemelt 2018. november
”

 4. Hatályát veszti az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 17. sora.
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2. melléklet az 1545/2018. (X. 30.) Korm. határozathoz

 1. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 14a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív 

támogatási kerete

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

„

14a. GINOP-5.1.10-18
Álláskeresők vállalkozóvá 

válásának támogatása
Magyar Államkincstár 13,35 2018

A kiemelt projekt célja a felkészítő programban 
részt vevő álláskeresők vállalkozóvá válásának 
támogatása, a vállalkozás indításához szükséges 
költségek biztosítása egyszerűsített adminisztrációs 
kötelezettségek mellett.

”

 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 16a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív 

támogatási kerete

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

„

16a. GINOP-5.2.7-18
Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása
Magyar Államkincstár 26,65 2018

A kiemelt projekt célja a felkészítő programban 
részt vevő fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása, a vállalkozás indításához szükséges 
költségek biztosítása egyszerűsített adminisztrációs 
kötelezettségek mellett.

”
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 3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 22a. és 22b. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív 

támogatási kerete

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

„

22a. GINOP-6.1.9-18
Ágazati Képző Központ 

kialakítása a közlekedési 
ágazatban

Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal

(konzorciumvezető)
KTI Közlekedéstudományi 

Intézet Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság

3,00 2018

A kiemelt projekt célja egy ágazati képző központ 
kialakítása a közlekedési ágazatban, amely az 
ágazati képzési igényeket szimulációs és egyéb 
oktatási eszközök biztosításával, az infrastrukturális 
háttér megteremtésével támogatja, így lehetőség 
nyílik a munkaerőpiac által igényelt rövid idejű 
szakmai, valamint kompetencia- és készségfejlesztő 
képzésekre, ezáltal az ágazat szereplői gyorsan 
képesek reagálni a folyamatosan változó 
munkaerőpiaci igényekre és az ágazatban tapasztalt 
10%-os munkaerőhiányra.

22b. GINOP-6.1.10-18
IPAR 4.0 Ágazati Képző 

Központ kialakítása

Innovációs és 
Technológiai 
Minisztérium

1,00 2018

A kiemelt projekt keretében megvalósuló  
IPAR 4.0 Képző Központ hozzájárul a mikro-, kis- és 
középvállalatok munkavállalóinak IPAR 4.0 termelési, 
ipari automatizálási, vezérlési technológiák és 
rendszerek alkalmazására történő felkészítéséhez, 
a munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak 
fejlesztéséhez, szakmai ismereteik bővítéséhez 
korszerű képzési és szolgáltatási platformot 
teremtve a munkaerőpiac által igényelt rövid idejű 
szakmai, valamint kompetencia- és készségfejlesztő 
képzéseknek.

”
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 4. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat E:26 és E:27 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(A) (B) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Projekt megnevezése) (Projekt benyújtásának várható ideje)

(26.) (GINOP-7.1.1-15)
(Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek 

támogatása)
Megtörtént 2015–2017-ben

(27.) (GINOP-7.1.2-15) (Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése) Megtörtént 2016–2017-ben
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A Kormány 1546/2018. (X. 30.) Korm. határozata
a TOP-6.5.2-15-SF1-2016-00001 azonosító számú („Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának 
fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. egyetért a TOP-6.5.2-15-SF1-2016-00001 azonosító számú, „Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának 

fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével,
 2. egyetért a  projekt többlettámogatásának a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása 

rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
 3.  egyetért a projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1546/2018. (X. 30.) Korm. határozathoz

 Az eredeti támogatás 15%-át meghaladó mértékű támogatásnövelés

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Eredeti támogatás

(Forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(Forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(Forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-6.5.2-15-SF1- 

2016-00001

Székesfehérvári 
szennyvíztisztító telep 

biogáz vonalának 
fejlesztése

Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
1 102 022 500 480 581 950 1 582 604 450

A projekt célja a kedvezményezett tulajdonában 
álló, közszolgáltatási szerződés alapján 
működtetett szennyvíztisztító telephely 
meglévő fosszilisenergia-fogyasztását csökkentő 
megoldás megvalósítása: gázmotorokban történő 
biogáz-hasznosítás, amely villanyáram és hőenergia 
egyidejű termelését biztosítja.
A projekt közvetlen hatására a telep hálózatról 
vételezett villamosenergia-fogyasztása 
megközelítőleg 84%-kal csökken, a szén-dioxid-
kibocsátásnak közel évi háromezer tonnával 
történő csökkentése érhető el. Négy, 
szakképesítéssel rendelkező ember számára teljes 
munkaidős (főállású) munkahely létesíthető, 
és 81 millió forint összegű villamosenergia-
költségmegtakarítás keletkezik.
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A Kormány 1547/2018. (X. 30.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében finanszírozott egyes óvoda- és 
bölcsődefelújítási, társadalmi együttműködés erősítését szolgáló projektek támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. egyetért

a) a  TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00004 azonosító számú, „A Liget Óvoda Bartók Béla úti székhelyének felújítása” 
című,

b) a TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00006 azonosító számú, „A Liget Óvoda Babits Mihály Utcai Telephelyének felújítása” 
című,

c) a  TOP-6.9.1-15-MI1-2016-00001 azonosító számú, „Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások 
a Vasgyárban” című és

d) a TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002 azonosító számú, „Óvodafejlesztés Tatabányán – Sárberki Óvoda” című
projekt (a továbbiakban együtt: projektek) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint;

 2. egyetért a  projektek többlettámogatásának a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása 
rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával;

 3. egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1547/2018. (X. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti 

támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-6.2.1-15-DE1- 

2016-00004

A Liget Óvoda Bartók 
Béla úti székhelyének 

felújítása

Debrecen 
Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

55 554 094 9 175 670 64 729 764

A csoportszobák akadálymentes használatra alkalmas új ajtókat 
kaptak, valamint megtörtént a meglévő falburkolat cseréje.  
A tálalókonyha berendezését kicserélték. A tornaszoba a jelenlegi 
bejáratát megtartva új, akadálymentes megközelítést kapott.  
Az épület energetikai korszerűsítését külső felújítási munkálatokkal 
oldották meg. Az udvart új játékokkal és új burkolattal fejlesztették.

3.
TOP-6.2.1-15-DE1- 

2016-00006

A Liget Óvoda 
Babits Mihály Utcai 

Telephelyének 
felújítása

Debrecen 
Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

32 071 173 9 621 350 41 692 523

A telephelyen jelenleg három óvodai csoportban 69 gyermek 
helyezhető el. Az épület akadálymentesítését az épület bővítésével 
lehetett elérni a zsúfoltság elkerülése érdekében. A meglévő 
csoportszobákban, öltöző előtérben, tornaszobában és irodában 
felújításra és akadálymentes használhatóság biztosítására került sor. 
Felújításra került az udvar, új játékok, burkolatok kialakításával.

4.
TOP-6.9.1-15-MI1- 

2016-00001

Társadalmi 
integrációt elősegítő 

beavatkozások a 
Vasgyárban

Miskolc Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
210 000 000 50 000 000 260 000 000

A projekt célja az akcióterületen élő célcsoport számára a közösségi 
kohézió erősítése, kapcsolódóan a mentális problémák csökkentése, 
továbbá a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, 
oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, 
egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok 
megvalósítása. Az akcióterületen élő lakosok száma: 2731 fő. 

5.
TOP-6.2.1-15-TB1- 

2016-00002

Óvodafejlesztés 
Tatabányán – Sárberki 

Óvoda

Tatabánya 
Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

132 191 416 31 334 194 163 525 610

A projekt célja a Tatabányai Sárberki Óvodában zajló fejlesztő 
foglalkozások megtartásához szükséges fejlesztőszobák kiépítése, 
bővítése, korszerűsítése és a fejlesztő foglalkozások megtartásához 
a fogyatékosság típusának megfelelő, tanulási képességet fejlesztő 
eszközök beszerzése, elavult eszközök cseréje. A projekt keretében 
olyan új eszközöket szereznek be, amelyek az újszerű, komplex 
mozgástevékenységet szolgálják.
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A Kormány 1548/2018. (X. 30.) Korm. határozata
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2018. évi finanszírozásáról

 1. A Kormány a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásához 2018.  évben feltétlenül szükséges 
kiadások fedezetére 26 443 000 000 forint támogatást biztosít.

 2. A Kormány az  1.  pont végrehajtása érdekében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § 
(2)  bekezdésében – valamint az  a)  alpont tekintetében az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában – biztosított jogkörében eljárva
a) a Magyarország 2018.  évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 

1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási 
Alap cím terhére 10 243 000 000 forint;

b) a Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami 
vagyonnal kapcsolatos kiadások cím,
ba) 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, 

ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 1. Az  MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím 
terhére 4 404 600 000 forint,

bb) 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 2. Ingatlanok fenntartásával járó 
kiadások jogcímcsoport, 2. Ingatlanok őrzése jogcím terhére 100 000 000 forint,

bc) 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 2. Állami tulajdonú társaságok támogatása 
jogcímcsoport, 2. Az  MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása jogcím 
terhére 3 671 000 000 forint,

bd) 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 3. Tulajdonosi kölcsön elszámolása jogcímcsoport 
terhére 524 400 000 forint,

c) a Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
60.  Európai uniós fejlesztési programok alcím, 1. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 
jogcímcsoport terhére 7 500 000 000 forint

átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
 3. A Kormány felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  1.  pont szerinti összeg 

felhasználásáról készítsen jelentést a Kormány számára.
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2019. január 15.

 4. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz társfinanszírozásával megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges éven 
túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról szóló 1179/2018. (III. 28.) Korm. határozat c)  pontjában 
a „6 376 654 355” szövegrész helyébe a „13 876 654 355” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1548/2018. (X. 30.) Korm. határozathoz

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

forintban

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

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

hatása
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

376251 9 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 26 443 000 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

60 Európai uniós fejlesztési programok
348251 1 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -7 500 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -10 243 000 000

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

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

329639 1 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K7 Felújítások -4 404 600 000

2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
278423 2  Ingatlanok őrzése

K3 Dologi kiadások -100 000 000
2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások

2 Állami tulajdonú társaságok támogatása
296357 2 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 671 000 000
349162 3 Tulajdonosi kölcsönök elszámolása

K6 Beruházások -524 400 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

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

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

hatása

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

forintban

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

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

hatása
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
60 Európai uniós fejlesztési programok

348251 1 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek -7 500 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 26 443 000 000 26 443 000 000
Pénzügyminisztérium

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

1 példány
2 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
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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.

A miniszterelnök 132/2018. (X. 30.) ME határozata
a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási 
tevékenységének támogatásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország és a  Kínai Népköztársaság között a  Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási 

tevékenységének támogatásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel 

egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy 

a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint 

az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását követően a  Megállapodás végleges szövegének 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 133/2018. (X. 30.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára

Szepesi Balázst

– 2018. november 1-jei hatállyal –

az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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