
 MAGYAR KÖZLÖNY 204. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2021. november 11., csütörtök

 Tartalomjegyzék

624/2021. (XI. 11.) Korm. rendelet Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet 
ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 9324

625/2021. (XI. 11.) Korm. rendelet Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról 9325

46/2021. (XI. 11.) MNB rendelet A „Szegedi Tudományegyetem” ezüst emlékérme kibocsátásáról 9326

47/2021. (XI. 11.) MNB rendelet A „Szegedi Tudományegyetem” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról 9328

586/2021. (XI. 11.) KE határozat Bírói felmentésről 9330

587/2021. (XI. 11.) KE határozat Bírói felmentésről 9330

588/2021. (XI. 11.) KE határozat Bírói felmentésről 9331

589/2021. (XI. 11.) KE határozat Bírói felmentésről 9331

1794/2021. (XI. 11.) Korm. határozat A Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében 
Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében  
a XXI. századi egészségügy feltételeinek kialakítása című intézkedés 
keretében megvalósuló beruházások jóváhagyásáról 9332



9324 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 204. szám 

III. Kormányrendeletek

A Kormány 624/2021. (XI. 11.) Korm. rendelete
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E  rendelet hatálybalépésétől számított három hónapig az  árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 
Mellékletének I. pont A) alpontjában foglalt táblázatban meghatározott termékek mellett hatósági áras termék
a) az  MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi fokozatú motorbenzin, amely nem 

teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi szintjét,
b) az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolaj,
amelyeknek – biokomponensekkel és szabvány szerinti adalékokkal együttesen értelmezett – legmagasabb 
kiskereskedelmi bruttó ára 480 forint literenként.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti termékek értékesítése során egyéb költség vagy díj nem számolható fel.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. november 15-én lép hatályba.
 (2) A 3. § 2021. november 29-én lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 625/2021. (XI. 11.) Korm. rendelete
az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,  
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont 
ab) alpontjában, valamint b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 2/D. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A kollegiális védőnői mentorrendszer keretében foglalkoztatott védőnő mentort az illetményén felül védőnői 
mentor díj illeti meg. A védőnői mentor díj mértéke
a) megyei védőnő mentor esetén havi bruttó 100 000 forint,
b) városi védőnő mentor esetén havi bruttó 50 000 forint.”

2. §  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet a következő 11/Q. §-sal egészül ki:
„11/Q. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 625/2021. (XI. 11.) Korm. rendelettel megállapított 2/D.  § (11)  bekezdése szerinti védőnői 
mentor díj a  védőnő mentort első alkalommal a  2021. november hónapra járó illetményének kifizetésekor illeti 
meg.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 46/2021. (XI. 11.) MNB rendelete
a „Szegedi Tudományegyetem” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  szegedi felsőoktatás centenáriuma alkalmából – „Szegedi Tudományegyetem” 
megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2021. november 12.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatala épületének homlokzati ábrázolása látható, 

előtérben a  Dugonics téren álló szökőkúttal. Az  épület ábrázolása fölött, bal oldalon a  „2021” verési évszám, 
jobb  oldalon a  „BP.” verdejel, középen a  „10 000” értékjelzés és az  „Ft” felirat olvasható. Az  előlap szélén, fent, 
félköriratban a „100 ÉVES A SZEGEDI FELSŐOKTATÁS”, lent, a szökőkút kávája ívét követve a „MAGYARORSZÁG” felirat 
olvasható, jobb oldalon – a  tér ábrázolásába illesztve – Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye látható. 
Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar tudós fiatalkori portréja látható, a  portrétól 
balra a  tudós kézjegye olvasható. A  hátlap szélén, köriratban, fent a  „SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM”, 
lent  a  „SZENT-GYÖRGYI ALBERT EGYETEME” felirat olvasható. Az  emlékérme hátlapjának képét a  2.  melléklet 
tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2021. november 12-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 46/2021. (XI. 11.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

 
 
 

 

2. melléklet a 46/2021. (XI. 11.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
 

 
 

 



9328 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 204. szám 

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 47/2021. (XI. 11.) MNB rendelete
a „Szegedi Tudományegyetem” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  szegedi felsőoktatás centenáriuma alkalmából – „Szegedi Tudományegyetem” 
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2021. november 12.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján a  Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatala épületének homlokzati ábrázolása 

látható, előtérben a  Dugonics téren álló szökőkúttal. Az  épület ábrázolása fölött, bal oldalon a  „2021” verési 
évszám, jobb  oldalon a „BP.” verdejel, középen a „2000” értékjelzés és az „Ft” felirat olvasható. Az  előlap szélén, 
fent, félköriratban a „100 ÉVES A SZEGEDI FELSŐOKTATÁS”, lent, a szökőkút kávája ívét követve a „MAGYARORSZÁG” 
felirat olvasható, jobb oldalon – a  tér ábrázolásába illesztve – Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye 
látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar tudós fiatalkori portréja látható, a  portrétól 
balra a  tudós kézjegye olvasható. A  hátlap szélén, köriratban, fent a  „SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM”, 
lent  a  „SZENT-GYÖRGYI ALBERT EGYETEME” felirat olvasható. Az  emlékérme hátlapjának képét a  2.  melléklet 
tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2021. november 12-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 47/2021. (XI. 11.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

 
 
 

 

2. melléklet a 47/2021. (XI. 11.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 586/2021. (XI. 11.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel 
dr. Keserű Tamást 2022. január 1-jei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. október 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04712-2/2021.

A köztársasági elnök 587/2021. (XI. 11.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Hegedűs Istvánt 2022. május 4-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. október 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04712-3/2021.
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A köztársasági elnök 588/2021. (XI. 11.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Szira Éva Editet 2022. május 17-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. október 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04712-4/2021.

A köztársasági elnök 589/2021. (XI. 11.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Lassó Gábort 2022. június 2-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. október 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04712-5/2021.
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A Kormány 1794/2021. (XI. 11.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Tervében a XXI. századi egészségügy feltételeinek kialakítása című intézkedés keretében 
megvalósuló beruházások jóváhagyásáról

A Kormány Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő, XXI. századi egészségügy feltételeinek 
kialakítása című intézkedés keretében megvalósuló beruházások mielőbbi végrehajtása érdekében
 1. jóváhagyja Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében a  XXI. századi egészségügy feltételeinek 

kialakítása című intézkedés keretében megvalósuló beruházásokat felsoroló, 1. melléklet szerinti listát;
 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  belügyminiszter, az  emberi erőforrások minisztere és 

a pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pont szerinti beruházások megkezdéséről;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja a belügyminisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a pénzügyminisztert, hogy az irányításuk alá tartozó 

szervezetek bevonásával – a  Nemzeti Hatósággal szorosan együttműködve – az  1.  pont szerinti beruházásokhoz 
kapcsolódóan biztosítsa a  Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében foglalt mérföldkövek, 
célkitűzések és klímavállalások teljesülését.

Felelős: belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1794/2021. (XI. 11.) Korm. határozathoz

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében a XXI. századi egészségügy feltételeinek kialakítása című intézkedés keretében megvalósuló 
beruházások

Sorszám Komponens Beruházás megnevezése Szakmai tartalom Kapcsolódó HET mérföldkő

A beruházás 

eszközbeszerzést is 

tartalmaz (igen/nem)

1. H. Egészségügy
Megyei Járóbeteg ellátók 

felújítása

A kórházi ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások magas 
színvonalú biztosítására alkalmas járóbeteg szakellátási infrastruktúra 
megteremtése: meglévő épületek korszerűsítése, felújítása, 
átalakítása.1

Integrált betegúttal érintett 
megyei rendszerek – 22 db

igen

2. H. Egészségügy
Országos Onkológiai Intézet 

fejlesztése, új Onkodiagnosztikai 
Központ létesítése

13 600 m2-en megépítésre kerül egy új, az Onkodiagnosztikai 
Központnak helyet adó épület, valamint 1200 m2-en felújításra kerül  
a jelenlegi 19-es és 28-as számú épület.

Legalább 40 egészségügyi 
intézmény infrastrukturális 
fejlesztéssel érintett területének 
a nagysága – 195 882 m2

nem

3. H. Egészségügy

Észak-Közép-budai Centrum,  
Új Szent János Kórház létesítése;

27-es számú épület felújítása;

Szakrendelő – Egy napos 
sebészeti centrum létesítése

A beruházás összesen közel 80 000 m2 területet érint, amely során egy 
új kórházi tömb kerül – részlegesen – kialakításra. Az I. ütem során 
megépítésre kerül a parkolószint, a bejárati szint, SBO, műtőszint,  
a technológiai blokkhoz tartozó gépészeti szint, valamint két 
szinten az ápolási egységek. Smart kórházakra jellemző megoldások 
kialakítása.

A beruházás összesen nettó 5145 m2 (felújítás, bővítés) területet érint. 
A felújítás során a jelenleg használaton kívüli 27. számú épületben 
Pszichiátriai központ kerül kialakításra, mely során az épület bővítése 
is szükséges.

Intézményfejlesztés, épületfelújítás, -korszerűsítés. Továbbá 
berendezések, valamint orvostechnológiai eszközök beszerzése.

Legalább 40 egészségügyi 
intézmény infrastrukturális 
fejlesztéssel érintett területének 
a nagysága – 195 882 m2

Beszerzett új és modern 
egészségügyi berendezések, 
eszközök száma – 206 880 db

igen

1 A pontos fejlesztési igények meghatározása további felmérések után történhet meg.
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4. H. Egészségügy

Komprehenzív Kardiovaszkuláris 
Centrum kialakítása  

a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Központi Kórház  

és Egyetemi Oktatókórházban

A beruházás keretében javasolt egy új épület építése és felszerelése, 
amelyben többek közt helyet kapna terhespatológia, stroke-centrum, 
multimédiás oktatócentrum és egy speciális mentőállomás is, illetve 
az ezekhez szükséges infrastruktúra.

Legalább 40 egészségügyi 
intézmény infrastrukturális 
fejlesztéssel érintett területének 
a nagysága – 195 882 m2

Beszerzett új és modern 
egészségügyi berendezések, 
eszközök száma – 206 880 db

igen

5. H. Egészségügy

Nyugat-Magyarországi 
Komprehenzív Kardiovaszkuláris 

Centrum – Markusovszky 
Kórház és Egyetemi 

Oktatókórház (Szombathely) 
fejlesztése

A beruházás ellátási spektruma a belgyógyászati angiológia,  
a radiológiai diagnosztika és intervenció, a neurológiai diagnosztika 
és intervenció, a szívsebészeti hátteret nem igénylő kardiológiai 
diagnosztika és intervenció, mely területek fejlesztése kiemelt 
jelentőségű.

Legalább 40 egészségügyi 
intézmény infrastrukturális 
fejlesztéssel érintett területének 
a nagysága – 195 882 m2

Beszerzett új és modern 
egészségügyi berendezések, 
eszközök száma – 206 880 db

igen

6. H. Egészségügy

Nyugat-Magyarországi 
Komprehenzív Kardiovaszkuláris 

Centrum – Zala Megyei  
Szent Rafael Kórház 

(Zalaegerszeg) fejlesztése

A kórház kiemelt szakterülete a kardiovaszkuláris betegségek 
kezelése. A Zala megye területén egyedülállóként működő 
haemodinamikai és DSA készülék mielőbbi cseréje szükséges  
a folyamatos és biztonságos betegellátás fenntartása érdekében, 
melyet a kórház saját forrásból fedezni nem tud, így támogatás nélkül 
ezen eszközök beszerzése nem megvalósítható.

Beszerzett új és modern 
egészségügyi berendezések, 
eszközök száma – 206 880 db

igen

7. H. Egészségügy
Országos Mentőszolgálat 

mentőállomásainak fejlesztése
Új mentőállomások létesítése és felújítása.

Legalább 40 egészségügyi 
intézmény infrastrukturális 
fejlesztéssel érintett területének 
a nagysága – 195 882 m2

igen

8. H. Egészségügy
Nemzeti Népegészségügyi 

Központ fejlesztése
Nemzeti Népegészségügyi Központ összes laboratóriumának egy új 
épületbe költöztetése + Állatház és laboratórium támogató funkciók.

Legalább 40 egészségügyi 
intézmény infrastrukturális 
fejlesztéssel érintett területének 
a nagysága – 195 882 m2

Beszerzett új és modern 
egészségügyi berendezések, 
eszközök száma – 206 880 db

igen
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9. H. Egészségügy

Szülészeti-nőgyógyászati 
szakellátás fejlesztése  

a Szombathelyi Markusovszky 
Egyetemi Oktatókórházban

A Szülészeti és Gyermekgyógyászati épület IV. emeletén lévő 
nőgyógyászati műtő és a II. emeletén található kisműtő felújítása, 
modernizálása készül el.
A felújítással érintett terület a IV. emeleten  
(IV-101. és IV-118.–IV-133. helyiségek) mindösszesen  
160 m2 alapterületű.
A felújítandó alapterület a II. emeleten 69 m2.

Legalább 40 egészségügyi 
intézmény infrastrukturális 
fejlesztéssel érintett területének 
a nagysága – 195 882 m2

Beszerzett új és modern 
egészségügyi berendezések, 
eszközök száma – 206 880 db

igen

10. H. Egészségügy
Országos Vérellátó Szolgálat 

fejlesztése
A kialakításra kerülő fix és mobil vérgyűjtési pontokon (5 vérvételi 
busz/kamion használatával biztosítandó mobil vérvételi pontok)

Vérvételi események 
száma kistelepülések mobil 
gyűjtőhelyein – 480 db

igen

11. H. Egészségügy
Az Országos Vérellátó Szolgálat 

fejlesztése: Centralizált  
új vérellátási központ kialakítása

Építési beruházás keretében centralizált új vérellátási központ 
kialakítása [Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ 
(KMRVK) és az Országos Vérellátó Szolgálat Központ (OVSzK) egy  
új telephelyen történő összevonása, és ott egy korszerű létesítmény 
kialakítása], egy regionális vérellátó központ, valamint tizenkettő 
területi vérellátó egységes arculattal történő felújítása, tizenkettő fix 
vérgyűjtési pont kialakítása.

Legalább 40 egészségügyi 
intézmény infrastrukturális 
fejlesztéssel érintett területének 
a nagysága – 195 882 m2

Beszerzett új és modern 
egészségügyi berendezések, 
eszközök száma – 206 880 db

igen

12. H. Egészségügy
RRF céljaihoz kapcsolódó 

eszközbeszerzések a fekvőbeteg 
intézmények részére

Képalkotó berendezések (CT, MR, Röntgen, Ultrahang), valamint  
a hozzájuk kapcsolódó rendszerek, Ápolási eszközök, Műtői eszközök, 
Kéziműszerek, Sebészeti eszközök, Patológiai eszközök, Gyerekellátási 
eszközök a magas színvonalú ellátáshoz kapcsolódóan.2

Beszerzett új és modern 
egészségügyi berendezések, 
eszközök száma – 206 880 db

igen

2 A pontos fejlesztési igények meghatározása további intézményi felmérések után történhet meg.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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