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Kormányrendeletek

A Kormány 171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelete
az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről
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 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány 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. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
beteg: az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy;
2.
menedékes: az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti
szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.)
Korm. rendelet 1. §-a szerinti menedékes;
3.
menekülő: az ukrajnai magyar állampolgár, a menedékes és a menedékesként történő elismerését kérő;
4.
ukrajnai magyar állampolgár: az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt
követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár.
2. §

(1) Az egészségügyi szolgáltató a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a továbbiakban: TAJ szám) nem rendelkező
beteg esetében – a beteg közreműködésével – meggyőződik arról, hogy a beteg menekülőnek minősül-e.
Az egészségügyi szolgáltató e feladata ellátása során nyilatkoztatja a beteget, valamint menekülői minőség
megállapítása érdekében jogosult megtekinteni a beteg (3) és (4) bekezdés szerinti okmányait.
(2) A TAJ számmal nem rendelkező, menekülőnek minősülő beteg esetén az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
(a továbbiakban: EESZT) működtetője az adatok rögzítése érdekében a beteg számára az EESZT-ben
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
(a továbbiakban: Eüak.) 35/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a 3. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő
azonosítót (a továbbiakban: technikai azonosító) hoz létre, amelyhez az egészségügyi szolgáltató a következőket
rögzíti:
a)
azt a tényt, hogy a beteg menekülő,
b)
a menekülőnek minősülő beteg (3) és (4) bekezdés szerinti okmányának okmányazonosítóját, típusát,
c)
a menekülőnek minősülő beteg természetes személyazonosító adatait.
(3) Menekülőnek minősülő beteg esetén az egészségügyi szolgáltató
a)
a menedékesként elismerését kérő esetén a menekültügyi hatóság által humanitárius célból kiállított
tartózkodási engedély számát vagy a menekültügyi hatóság által kiállított „Adatlap humanitárius okból
történő tartózkodási engedély hivatalból történő kiadásához” okirat számát,
b)
menedékesnek elismert esetén a menekültügyi hatóság által kiállított tartózkodási engedély számát,
c)
ukrajnai magyar állampolgár esetén a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány úti
okmányának típusát, okmányazonosítóját
– amennyiben rendelkezésre áll – kezeli, és az EESZT-ben rögzíti.
(4) Az egészségügyi szolgáltató valamennyi menekülőnek minősülő beteg esetén kezeli, és az EESZT-ben rögzíti
az Ukrajna által kiállított úti okmányának okmányazonosítóját, típusát, ha azzal a beteg rendelkezik.
(5) Az egészségügyi szolgáltató és az EESZT működtetője a (2)–(4) bekezdés szerinti adatokat a menekülőnek minősülő
beteg egészségügyi ellátására vonatkozó, az Eüak.-ban meghatározott ideig kezeli.
(6) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adatot – a menekülőnek minősülő beteg nyilatkozata, valamint a (3) bekezdésben
foglalt okmányok alapján – az EESZT közhitelesen tartalmazza.
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3. §

(1) A technikai azonosítót úgy kell kialakítani, és a menekülőnek minősülő beteg adatait az EESZT-ben úgy kell
rögzíteni, hogy a menekülőnek minősülő beteg 2. § (3) és (4) bekezdése szerinti okmányazonosító adatai – azok
változása esetén – folyamatosan nyomon követhetőek legyenek.
(2) Az EESZT működtetője biztosítja, hogy amennyiben a beteg a technikai azonosító kialakítását megelőzően részesült
Magyarországon ellátásban, az általa megadott adatok alapján a korábbi ellátásaira vonatkozó adatok a technikai
azonosítóval is elérhetőek legyenek.
(3) A technikai azonosítót úgy kell továbbá kialakítani, hogy ha a menekülőnek minősülő beteg TAJ számot szerez, úgy
az EESZT-ben a technikai azonosítóhoz tárolt adatai a TAJ száma útján is elérhetőek legyenek.
(4) A technikai azonosítót a beteggel írásban – szükség esetén a betegdokumentációjával együtt – közölni kell.
(5) A technikai azonosítót kizárólag a beteg, a beteg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője, a beteget ellátó
egészségügyi szolgáltató, valamint az 5. § (1) bekezdésében megjelölt szerv vagy személy ismerheti meg.
(6) A technikai azonosítót az EESZT-ben úgy kell tárolni, hogy az megfeleljen az e §-ban foglalt követelményeknek.

4. §

(1) Ha a beteg TAJ számmal rendelkezik, de társadalombiztosítási jogviszonya nem rendezett, az egészségügyi
szolgáltató köteles nyilatkoztatni arról, hogy menekülőnek minősül-e.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti beteg menekülőnek minősül, az egészségügyi ellátás adatait a 2. § (2)–(4) bekezdése
szerint kell rögzíteni, azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató a technikai azonosító helyett a beteg TAJ számát
rögzíti.

5. §

(1) A technikai azonosítót, a 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja, a 2. § (4) bekezdése, valamint a 4. § (2) bekezdése
szerinti adatokat – törvényben vagy veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott
kormányrendeletben meghatározott, az ezen adatok megismerésére jogosult szerveken vagy személyeken kívül –
a)
a menedékes vagy a menedékesként elismerését kérő esetében az egészségügyi ellátás finanszírozása,
valamint a menedékes vagy a menedékesként elismerését kérő felkutathatósága és ellenőrzése céljából
a menekültügyi hatóság,
b)
az egészségügyi ellátás finanszírozása céljából az egészségbiztosítási szerv,
c)
járványügyi feladatai ellátása céljából a járványügyi hatóság,
d)
a közbiztonság fenntartása, valamint az országban tartózkodó menekülők felkutathatósága, ellenőrzése,
valamint a rendvédelem biztosítása céljából a rendészetért felelős miniszter,
e)
Magyarország katonai biztonságának megőrzése céljából a honvédelemért felelős miniszter
megismerheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervek az (1) bekezdés szerinti adatokat – kivéve, ha törvény vagy veszélyhelyzetben
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet ettől eltérő határidőt határoz meg –
az adatkezelési cél fennállásáig, de legfeljebb az adatok megismerését követő egy évig kezelik.

6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő 29. napon lép hatályba.

7. §

(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 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelete
az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról
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 9. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány 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) A Kormány az Ukrajna területéről 2022. február 24. előtt Magyarország területére érkezett, ukrán állampolgársággal
vagy ukrán–magyar kettős állampolgársággal rendelkező személy (a továbbiakban: ukrán állampolgár)
Magyarországon történő foglalkoztatása érdekében, az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktusra való tekintettel
támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a munkaadó részére, ha
a)
a munkaadó olyan ukrán állampolgárt foglalkoztat munkavállalóként (a továbbiakban: munkavállaló), akinek
a Magyarországon munkaviszonyban történő foglalkoztatása az e rendelet szerinti kérelem benyújtását
megelőző 365 napon belül a 90 napot elérte vagy meghaladja,
b)
a munkavállaló – a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek Ukrajnából való tömeges beáramlása
tényének a 2001/55/EK tanácsi irányelv 5. cikke értelmében történő megállapításáról és átmeneti védelem
bevezetéséről szóló, 2022. március 4-i (EU) 2022/382 tanácsi végrehajtási határozat 2. cikk (4) bekezdése
szerinti – családtagja (a továbbiakban: családtag) 2022. február 24-én vagy azt követően érkezett Ukrajna
területéről Magyarországra, és a családtag
ba)
az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti
szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló
86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet alapján menedékes, vagy menedékesként elismerését kéri, vagy
bb)
magyar állampolgár,
c)
a munkavállaló foglalkoztatása Magyarország területén történik,
d)
a munkavállaló munkaviszonya határozott vagy határozatlan időre, legalább heti húsz órában történő
foglalkoztatásra jött létre, és
e)
a munkaadó és a munkavállaló megfelel az e rendeletben és a munkaerőpiaci programban foglalt egyéb
feltételeknek.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 90 napos időtartam számítása során az egyes munkaviszonyok időtartamát
össze kell számítani.

2. §

(1) A támogatás a munkaadó kérelmére nyújtható.
(2) A támogatás iránti kérelem benyújtására munkaadóként az a gazdasági társaság jogosult, amely Magyarország
területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.
(3) A támogatás akkor nyújtható, ha a munkaadó megfelel a munkaerőpiaci programban meghatározott feltételeknek,
különösen
a)
a rendezett munkaügyi kapcsolatok – a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló
115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti – feltételeinek, és
b)
nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt
csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

3. §

(1) A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, erre
rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be.
(2) A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szerv
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) kell előterjeszteni.
Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó
választása szerinti telephelynek megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.
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(3) A kormányhivatal nyolc munkanapon belül
a)
megvizsgálja a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételek fennállását a támogatás iránti
kérelem tekintetében, és
b)
határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a támogatás iránti kérelem elutasításáról.
(4) Ha a támogatás iránti kérelem megfelel a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek,
a kormányhivatal
a)
a támogatás iránti kérelem alapján a munkaadó részére támogatást nyújt, és
b)
a munkavállaló adatait a (6) bekezdés alapján a támogatás megállapítása érdekében nyilvántartásba veszi.
(5) Ha a támogatás iránti kérelem nem felel meg a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek,
a kormányhivatal a támogatás iránti kérelmet elutasítja.
(6) A kormányhivatal kezeli a támogatás megállapításához szükséges, a támogatás iránti kérelemmel összefüggő,
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)
57/A. § (1) bekezdése szerinti adatokat.
(7) Az Flt. szabályait, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás
felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvényt és annak végrehajtási rendeleteit e rendelettel összhangban
alkalmazni kell.
4. §		
Támogatás a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi
Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat
1. pontja alapján, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 4. Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap címének a 16. Válsághelyzeti
támogatás alcíméből nyújtható.
5. §

(1) A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg.
(2) A támogatás a munkavállaló 1. § szerinti munkaviszonya fennállásának idejére, legfeljebb tizenkét hónapra
biztosítható.
(3) A támogatás a (2) bekezdés szerinti időtartam leteltét követően egy alkalommal, a munkaadó kérelmére
meghosszabbítható tizenkét hónappal, de legfeljebb a munkaviszony fennállásának idejére.
(4) A támogatás a munkaadó részére havonta utólag kerül folyósításra, amelyet a munkaadó – a 6. §-ban foglaltak
figyelembevételével – a munkavállaló, illetve a munkavállaló családtagja lakhatási költségeinek (a továbbiakban:
lakhatási költség), valamint a munkavállaló utazási költségeinek (a továbbiakban: utazási költség) biztosítására
köteles fordítani.
(5) A támogatás időtartama hónapokban állapítható meg.
(6) A támogatás mértéke – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – munkavállalónként, havonta a lakhatási költség
és az utazási költség 50%-a, ami nem haladhatja meg a munkavállalónként járó legfeljebb 30 000 forintnak és
a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 forintnak
az összegét.
(7) Ha a munkaadó a munkavállaló részére a szálláshelyet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető
családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott
preferált kistelepülésen biztosítja, – a (6) bekezdéstől eltérően – a támogatás mértéke havonta a lakhatási költség
és az utazási költség 100%-a, ami nem haladhatja meg a munkavállalónként járó legfeljebb 30 000 forintnak és
a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 forintnak
az összegét.
(8) Ha a kiskorú gyermek mindkét szülője azonos munkaadó munkavállalója, a munkaadó a kiskorú gyermek után járó
támogatásra csak az egyik munkavállaló szülő után jogosult.
(9) A (8) bekezdés szerinti esetben a munkaadó a támogatásra csak akkor jogosult, ha a kiskorú gyermek után járó
támogatásban az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának
támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet alapján nem részesül.
(10) A lakhatási és utazási költségnek a (6)–(7) bekezdés szerinti támogatással nem biztosított részét a munkaadó és
a munkavállaló 50-50%-ban viseli, kivéve, ha a munkaadó 50%-nál nagyobb költség viselését vállalja.
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(11) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
39/2010. Korm. rendelet) hatálya alá tartozó munkába járás kapcsán a (10) bekezdésben foglaltaktól eltérően
a 39/2010. Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.
(12) A támogatás a munkavállaló fizetés nélküli szabadsága idejére nem folyósítható.
(13) A támogatás köztehermentes.
6. §

(1) A munkaadó a támogatás igénybevételével vállalja, hogy a munkaviszony fennállásának idejére gondoskodik
a)
a munkavállaló, valamint szükség esetén a munkavállaló családtagjának megfelelő körülmények között
történő szálláshelyének,
b)
a munkavállaló munkába járásának szervezett körülmények között történő
biztosításáról.
(2) Ha a munkaadó a munkavállaló családtagja számára szálláshelyet biztosít, a munkaadó vagy annak megbízottja
ellenőrizheti a családtag szálláshelyen való életvitelszerű tartózkodását. Az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló,
valamint a családtagja számára aránytalan terhet.
(3) Ha a munkavállaló családtagjának a munkaadó által biztosított szálláshelyen történő tartózkodása végleg
megszűnik, ennek tényét a munkavállaló haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül köteles bejelenteni
a munkaadó részére.
(4) A munkaadó a támogatás iránti kérelemben, valamint a támogatás igénybevételével kapcsolatos adatokban történő
változást haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a kormányhivatal részére.
(5) A támogatás igénybevételével és annak elszámolásával, ellenőrzésével, visszaköveteléssel és visszafizetéssel
kapcsolatos részletszabályokat a munkaerőpiaci program határozza meg.
(6) A munkaadó által az (1) bekezdés szerinti magánszemély részére az ott említett juttatások biztosítása
köztehermentes.

7. §		
Megszűnik a támogatás, ha
a)
a munkavállaló munkaviszonya megszűnik,
b)
a munkaadó a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,
c)
a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható,
d)
a munkavállaló – támogatás iránti kérelemben feltüntetett – összes családtagjának tartózkodása
Magyarország területén végleg megszűnik.
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.
(2) A 9. § az e rendelet kihirdetését követő 24. napon lép hatályba.

9. §

(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.

10. §

(1) Az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról
szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A támogatás mértéke – a (6a) bekezdésben foglalt kivétellel – munkavállalónként, havonta a munkavállaló
(4) bekezdés szerinti lakhatási és utazási költségének az 50%-a, ami nem haladhatja meg a munkavállalónként
járó legfeljebb 60 000 forintnak és a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után
gyermekenként járó további 12 000 forintnak az összegét.”
(2) Az R. 7. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a munkaadó a munkavállaló részére a szálláshelyet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető
családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott
preferált kistelepülésen biztosítja, – a (6) bekezdéstől eltérően – a támogatás mértéke havonta a munkavállaló
(4) bekezdés szerinti lakhatási és utazási költségének a 100%-a, ami nem haladhatja meg a munkavállalónként
járó legfeljebb 60 000 forintnak és a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után
gyermekenként járó további 12 000 forintnak az összegét.”
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(3) Az R. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a kiskorú gyermek mindkét szülője azonos munkaadó munkavállalója, a munkaadó a kiskorú gyermek után
járó támogatásra csak az egyik munkavállaló szülő után jogosult.
(7a) A (7) bekezdés szerinti esetben a munkaadó a támogatásra csak akkor jogosult, ha a kiskorú gyermek után
járó támogatásban az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló
172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján nem részesül.”
(4) Az R. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A lakhatási és utazási költségnek a (6) és (6a) bekezdés szerinti támogatással nem biztosított részét a munkaadó
és a munkavállaló 50-50%-ban viseli, kivéve, ha a munkaadó 50%-nál nagyobb költség viselését vállalja.”
(5) Az R. 7. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
39/2010. Korm. rendelet) hatálya alá tartozó munkába járás kapcsán a (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően
a 39/2010. Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.”
11. §		
Az R. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A munkaadó által az (1) bekezdés szerinti magánszemély részére az ott említett juttatások biztosítása
köztehermentes.”
12. §		
Az R. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § E rendeletnek az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról
szóló 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 7. § (3), (6), (6a), (7), (7a),
(8) és (8a) bekezdését, valamint 8. § (2) és (4) bekezdését a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban, valamint támogatási jogviszonyokban is alkalmazni kell.”
13. §		
Az R.
a)
7. § (3) bekezdésében a „munkáltató” szövegrész helyébe a „munkaadó” szöveg,
b)
8. § (2) bekezdésében a „haladéktalanul” szövegrész helyébe a „haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon
belül” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelete
az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának
támogatásáról
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 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány 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) Az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról
szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.), valamint az ukrán állampolgársággal rendelkező
személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) szerinti
támogatást igényelhet
a)
az Országos Kórházi Főigazgatóság,
b)
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
c)
a Klebelsberg Központ középirányítása alá tartozó tankerületi központ, valamint
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d)

az állam által alapított, illetve fenntartott szakképzési centrum vagy szakképző intézmény fenntartója, illetve
középirányító szerve
(a továbbiakban együtt: fenntartó), ha a fenntartásában működő költségvetési szervnél vagy intézményben
(a továbbiakban együtt: fenntartott szerv) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti munkavállalót foglalkoztat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra az R1. és az R2. rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
2. §		
Az R1. 4. § (2) bekezdésétől és az R2. 2. § (2) bekezdésétől eltérően támogatás iránti kérelem benyújtására
a fenntartó jogosult az általa fenntartott szervenként.
3. §

(1) E rendelet alkalmazásában az R1. és az R2. szerinti
a)
munkaadó alatt – a (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a fenntartó által fenntartott szervet,
b)
munkavállaló alatt az R1. vagy az R2. által meghatározott feltételeknek megfelelő és
ba)
az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fenntartó által fenntartott szervnél az egészségügyi szolgálati
jogviszonyban álló személyt vagy
bb)
az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fenntartó által fenntartott szervnél és az 1. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti fenntartónál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló személyt
vagy
bc)
az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fenntartó által fenntartott szervnél a munkaviszonyban álló
személyt,
c)
munkaviszony alatt
ca)
az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fenntartó által fenntartott szervnél az egészségügyi szolgálati
jogviszonyt vagy
cb)
az 1. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntartó által fenntartott szervnél a munkaviszonyt vagy
a közalkalmazotti jogviszonyt
kell érteni.
(2) E rendelet alkalmazásában az R1. 3. § (1) bekezdés b) pontja, az R1. 5. § (1) és (2) bekezdése, az R1. 7. § (3) bekezdése,
az R1. 8. § (2) bekezdése és az R2. 3. § (1) és (2) bekezdése, az R2. 5. § (3) bekezdése, az R2. 6. § (4) bekezdése szerinti
munkaadó alatt a fenntartót kell érteni.
(3) E rendelet alkalmazásában az R1. 9. § b) pontja, valamint az R2. 7. § b) pontja szerinti munkaadó alatt a fenntartót és
az általa fenntartott szervet kell érteni.
(4) E rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában munkaadó alatt a tankerületi központot kell érteni.

4. §		
A támogatási kérelem elbírálása során nem kell alkalmazni
a)
az R1. 4. § (3) bekezdését,
b)
az R2. 2. § (3) bekezdését.
5. §

(1) A fenntartó tájékoztatásának vonatkozásában nem kell alkalmazni az R1. 3. § (1) bekezdés b) pontját.
(2) E rendelet alkalmazásában a fenntartó méri fel és jelenti be az általa fenntartott szervnél felmerülő munkaerőigényt
a kormányhivatal részére, azzal, hogy a munkaerő-közvetítés a kormányhivatal és a munkaadó között történik.

6. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés c) pontjától eltérően az 1. §
(1) bekezdés b) és c) pontja szerinti fenntartó által fenntartott szerv közalkalmazotti jogviszonyt az R1. és az R2.
hatálya alá tartozó ukrán állampolgárral is létesíthet.
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.
(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő 24. napon lép hatályba.

8. §

(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 174/2022. (IV. 29.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező
személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló
104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
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,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező
személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.)
Korm. rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében az „április 4.” szövegrész helyébe a „június 3.” szöveg, valamint az „április 30.” szövegrész
helyébe a „június 15.” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdésében az „április 4.” szövegrész helyébe a „június 3.” szöveg
lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 175/2022. (IV. 29.) Korm. rendelete
az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról,
továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló
86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
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,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A menedékes vagy a menedékesként elismerését kérő Magyarország területén engedélymentesen jogosult
munkát vállalni, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.”
2. §		
Hatályát veszti az R. 6. § (5) bekezdése.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 176/2022. (IV. 29.) Korm. rendelete
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet és
a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés z) pontjában és a 73. § (3) bekezdés d) és e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló
141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16/A. § A nemzetközi légiközlekedéshez kapcsolódó tevékenységek esetében az (EU) 2017/373 bizottsági
végrehajtási rendelet III. Melléklet A. Alrész ATM/ANS.OR.A.090 pontjában meghatározottakon kívül gravitációs
modellként a Földi Gravitációs Modell–1996 (Earth Gravitation Model–1996–EGM-96) rendszer alkalmazandó.”
2. §		
A Vhr. (Az Lt. 62/A. §-ához) című alcíme a következő 25/C. §-sal egészül ki:
„25/C. § Az e rendelet szerint közzétett változás akkor alkalmazható, ha azt az e rendeletben, a légiforgalmi
tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról szóló miniszteri rendeletben, valamint
az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott módon és követelményeknek megfelelően
közzétették.”
3. §

(1) A Vhr. 27/A. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. adatgyűjtési felület: az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet I. Melléklet 164. pontjában és
az (EU) 2020/469 bizottsági végrehajtási rendelet VI. Melléklet B. Alrész AIS.TR. 350, 355. és 360. pontjában
meghatározott fogalom,
2. adatkészlet: az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet I. Melléklet 171. pontjában meghatározott fogalom,”
(2) A Vhr. 27/A. § (1) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„5. adattermék-specifikáció: az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet I. Melléklet 170. pontjában
meghatározott fogalom,”
(3) A Vhr. 27/A. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„9. terep: az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet I. Melléklet 101. pontjában meghatározott fogalom,”

4. §

(1) A Vhr. 29. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„f ) a 923/2012/EU rendeletnek, a 139/2014/EU rendeletnek és az (EU) 2017/373 rendeletnek a légiforgalmi
szolgáltatásra/a léginavigációs szolgálatokra, a légtérszerkezet kialakítására, az adatminőségre és a futópálya
biztonságára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2010/EU rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. február 14-i (EU) 2020/469 bizottsági végrehajtási rendeletnek”
(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)
(2) A Vhr. 29. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„c) a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és
azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK
rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről,
továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. március 1-jei (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási
rendeletnek,”
(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)
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5. §		
A Vhr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 4/B. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Budapest FIR-ben pilóta nélküli állami légijárművel vagy állami célú műveletet végrehajtó pilóta nélküli polgári
légijárművel az állami repülések céljára kijelölt légterekben (időszakosan korlátozott légtér, MTMA, MCTR, veszélyes
légtér), valamint korlátozott légtérben az illetékes légiforgalmi szolgálati egységgel vagy repülésvezetővel történt
előzetes koordináció alapján lehet repülni. Budapest FIR-ben az állami légijárművek számára kijelölt olyan eseti
légtérben, amelyben más állami légijármű is feladatot hajthat végre, pilóta nélküli állami légijárművel a légiforgalom
szervezéséért felelős személlyel történt előzetes koordináció alapján lehet repülni.”

3. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
8. §		
Ez a rendelet
a)
a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési
rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK,
az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról szóló,
2012. szeptember 26-i 923/2012/EU végrehajtási rendeletnek,
b)
a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat
és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint
a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet
hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. március 1-i
(EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendeletnek és
c)
a 923/2012/EU rendeletnek, a 139/2014/EU rendeletnek és az (EU) 2017/373 rendeletnek a légiforgalmi
szolgáltatásra/a léginavigációs szolgálatokra, a légtérszerkezet kialakítására, az adatminőségre és a futópálya
biztonságára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2010/EU rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. február 14-i (EU) 2020/469 bizottsági végrehajtási rendeletnek
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 176/2022. (IV. 29.) Korm. rendelethez
1. A Vhr. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:
(A

B

C

D
A légiközlekedési hatóság

A légiközlekedési hatóság
1.

AIP alpont

Megadandó tájékoztatás

engedélyéhez kötött

engedélyéhez kötött

változáson alapuló

változáson alapuló

adat/tájékoztatás esetén

adat/tájékoztatás

a vonatkozó eljárás
megnevezése)

3.

GEN 2.7

Napkelte/napnyugta táblázatok

2. Hatályát veszti a Vhr. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 2. sora.

nem
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A Kormány 177/2022. (IV. 29.) 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 100. §-sal egészül ki:
„100. § E rendeletnek 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 177/2022. (IV. 29.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr92.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 98. sorát a Módr92. 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 177/2022. (IV. 29.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 98. sorral egészül ki:
(A
1

A beruházás megnevezése

98.

Gyógyszeripari gyártóbázis
és kapcsolódó létesítmények
létrehozására irányuló beruházás
Érd területén

B
A beruházás megvalósításának helyszíne

C
Koordinációra kijelölt
kormánymegbízott)

Érd közigazgatási területén elhelyezkedő, Pest Megyei
az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület Kormányhivatalt vezető
18754/2 helyrajzi számú ingatlan
kormánymegbízott
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A Kormány 178/2022. (IV. 29.) Korm. rendelete
az országos főállatorvosnak élelmiszer- vagy takarmány-összetevő helyettesítésével kapcsolatos feladatairól
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 koronavírusvilágjárvány 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. §		
Az országos főállatorvos a lakosság élelmiszerrel való ellátásának zavartalan biztosítása érdekében a kizárólag
Magyarországon forgalomba hozott élelmiszer vagy takarmány vonatkozásában az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 42. § (4) bekezdésétől eltérően, az ott meghatározott formában
– az élelmiszer- és takarmánybiztonsági feltételek maradéktalan biztosításával a fogyasztók tájékoztatási módját
egyidejűleg meghatározva – élelmiszer- vagy takarmány-összetevő, -termék vagy -termékcsoport átmeneti
helyettesítését lehetővé teheti annak hiánya esetén, vagy ha annak beszerzése előre nem látható okból jelentős
nehézségbe ütközik.
2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon 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 tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 10/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelete
a szerkezetátalakítási szakértők továbbképzésének szabályairól
A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény 66. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés célja
1. §

(1) A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény
(a továbbiakban: Szát. tv.) 23. § (5) bekezdésében meghatározott, a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő
felvételhez szükséges továbbképzés célja, hogy a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény 27/C. §-a szerinti felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy
szervezett keretek között a szerkezetátalakítási szakértői tevékenység megkezdéséhez szükséges továbbképzésben
részesüljön a szakmai felkészültség, valamint az egységes jogalkalmazáshoz szükséges ismeretek megszerzése
érdekében.
(2) A Szát. tv. 24. § (1) bekezdés b) pontja szerinti természetes személynek a névjegyzékre kerülés feltételeként
a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzésen kell részt vennie, és
a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés eredményes elvégzését igazoló
tanúsítványt be kell mutatnia az őt foglalkoztató szerkezetátalakítási szakértő szervezetnek.
(3) A szerkezetátalakítási szakértő szervezetet nyilvántartó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja
a szerkezetátalakítási szakértői szervezetnél a továbbképzési kötelezettség teljesítését.

2. A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés
megszervezése és tartalma
2. §

(1) A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés megszervezése és
lebonyolítása az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának (a továbbiakban: Jogakadémia) feladata.
(2) A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés feletti szakmai felügyeletet
az igazságügyért felelős miniszter látja el.

3. §

(1) A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés tematikáját a Jogakadémia
határozza meg.
(2) A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzésnek ki kell terjednie
a szerkezetátalakítási szakértői tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekre, így különösen
a tevékenységet érintő jogszabályi változásoknak, valamint a bírósági és hatósági jogalkalmazói tevékenység
időszerű kérdéseinek ismertetésére.
(3) A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés programját (a képzés témaköreit,
időtartamát) a Jogakadémia határozza meg.
(4) A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzést a Jogakadémia zárt rendszerű
távoktatási képzésmenedzsment rendszer formájában is biztosíthatja.
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3. Jelentkezés a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzésre
4. §		
A Jogakadémia a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzésről legkésőbb
a továbbképzés kezdő napját megelőző 45. napon a honlapján tájékoztatót tesz közzé, amely tartalmazza különösen
a)
a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés lebonyolításával
kapcsolatos általános és technikai információkat;
b)
a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzésre történő jelentkezés
módját, határidejét, a jelentkezéshez csatolandó igazolások és dokumentumok listáját;
c)
a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés részvételi díját, továbbá
befizetésének módját és határidejét;
d)
a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés programját (a képzés
témaköreit, időtartamát) és formáját;
e)
a jelenléti és a távoktatásra vonatkozó tudnivalókat és
f)
a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés eredményes
elvégzésének követelményeit.
5. §

(1) A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzésre történő jelentkezés
a Jogakadémia honlapjáról elérhető, a képzésszervezést támogató informatikai rendszer útján nyújtható be.
(2) A Jogakadémia a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzésre kötelezett
személyt a jelentkezés beérkezését követően a képzésszervezést támogató informatikai rendszeren keresztül
a jelentkezési feltételek ellenőrzését és azok teljesítését követően haladéktalanul értesíti a jelentkezés elfogadásáról.
(3) A Jogakadémia legkésőbb a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés
napját megelőző 15. napon a képzésszervezést támogató informatikai rendszere útján újabb értesítést küld
a továbbképzésen részt vevő részére, amelyben tájékoztatja a képzés részletes szabályairól és a technikai
feltételekről.

4. A szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzés teljesítésének
igazolása
6. §

(1) A Jogakadémia a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges továbbképzésen való
részvételről tanúsítványt bocsát ki.
(2) A tanúsítványt a Jogakadémia a szerkezetátalakítási szakértők listájára történő felvételhez szükséges
továbbképzésen részt vevő személy számára a képzésszervezést támogató informatikai rendszerben letölthetővé
teszi, azt a résztvevő kifejezett kérelmére elektronikus úton is megküldi.

5. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.
8. §		
Ez a rendelet a megelőző szerkezetátalakítási keretekről, az adósság alóli mentesítésről és az eltiltásokról, valamint
a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó
intézkedésekről és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló (Szerkezetátalakítási és fizetésképtelenségi
irányelv), 2019. június 20-i (EU) 2019/1023 európai parlamenti és tanácsi irányelv 26. cikk (1) bekezdés a) pontjának
való megfelelést szolgálja.
		

Mager Andrea s. k.,

		
		

nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter
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A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 11/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelete
a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat
finanszírozó központi kezelésű kiadási előirányzatai felhasználásáról szóló
29/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 41. alpont l) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó
központi kezelésű kiadási előirányzatai felhasználásáról szóló 29/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § E rendeletnek a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat
finanszírozó központi kezelésű kiadási előirányzatai felhasználásáról szóló 29/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelet
módosításáról szóló 11/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet1) megállapított
rendelkezéseit a Mód. rendelet1 hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a)
címében a „2021. évi” szövegrész helyébe a „2022. évi” szöveg és
b)
F:2 mezőjében az „állami magasépítési beruházásokhoz kapcsolódóan az állam nevében végzett” szövegrész
helyébe az „állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvényben
meghatározott” szöveg
lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Mager Andrea s. k.,

		
		

nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 12/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelete
a kormánybiztosok megbízatásának megszűnésére tekintettel az egyes állami tulajdonban álló gazdasági
társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek
kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet a következő
3/B. §-sal egészül ki:
„3/B. § (1) A 3/A. §-tól eltérően a Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján
a 4. mellékletben foglalt táblázat 2–5. sorában meghatározott gazdasági társaságok tekintetében az államot
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyként azt a központi költségvetési
szervet jelölöm ki, amelynek szervezetében a – 4. mellékletben foglalt táblázat 2–5. sora szerinti gazdasági társaság
tekintetében tulajdonosi joggyakorlóként kijelölt – kormánybiztos tevékenységét segítő titkárság működik, azzal,
hogy a kijelölt tulajdonosi joggyakorló alapítói határozatot csak halaszthatatlan esetben adhat ki.
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(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt tulajdonosi joggyakorló a 4. mellékletben foglalt táblázat 2–5. sora szerinti
kormánybiztos részére meghatározott feladatkörök ellátásáért felelős személy kinevezéséig gyakorolja
az (1) bekezdés szerinti tulajdonosi jogokat.”
2. §		
Ez a rendelet 2022. május 2-án lép hatályba.
		
		
		

Mager Andrea s. k.,
nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter

A miniszterelnök kabinetfőnökének 6/2022. (IV. 29.) MK rendelete
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló
3/2022. (I. 26.) MK rendelet módosításáról
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló
6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §		
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet
a)
1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c)
3. melléklete helyébe a 3. melléklet
lép.
2. §		
Ez a rendelet 2022. május 2-án lép hatályba.
		
		

Rogán Antal s. k.,
a miniszterelnök kabinetfőnöke
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1. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) MK rendelethez
„1. melléklet a 3/2022. (I. 26.) MK rendelethez

”
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2. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) MK rendelethez
„2. melléklet a 3/2022. (I. 26.) MK rendelethez

”
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3. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) MK rendelethez
„3. melléklet a 3/2022. (I. 26.) MK rendelethez

”
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A miniszterelnök kabinetfőnökének 7/2022. (IV. 29.) MK rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet címrendi kiegészítéssel összefüggő módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 20. alpontjában és 41. alpont
k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 33. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) E rendeletnek a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet címrendi kiegészítéssel összefüggő módosításáról szóló 7/2022. (IV. 29.)
MK rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított rendelkezéseit a Módr9. hatálybalépésekor folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
A Rendelet 2. § (2) bekezdés 9. pontjában és 34. § (1) bekezdés g) pontjában a „19.” szövegrész helyébe a „16.” szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
Ez a rendelet az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i C(2020) 1863 final számú európai
bizottsági közlemény 3.1. szakasza, 3.12. szakasza és 3.13. szakasza hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		
		

Rogán Antal s. k.,
a miniszterelnök kabinetfőnöke
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1. melléklet a 7/2022. (IV. 29.) MK rendelethez
A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 14–16. sorral egészül ki:
(A

1.

Áht.
azonosító

Cím
név

C

Alcím
név

D

Jogcímcsoport
név

E

Jogcím
név

F

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

Támogatás
biztosításának módja

I

Támogatási előleg

J

K

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Részletekben vagy
egy összegben,
idő- vagy
teljesítésarányosan.

Támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
szerint.

L

Biztosíték

M

Kezelő szerv

N

O

Lebonyolító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

–

–

21 Központi kezelésű előirányzatok

14.

21/3 A Magyar
Turisztikai Ügynökség
Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával
kapcsolatos bevételek és
kiadások

15.

16.

B

377062

21/3/2 A Magyar
Turisztikai
Ügynökség
Zrt. tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó társaságok
támogatása

Az előirányzat célja az MTÜ Zrt.
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
gazdasági társaságok tulajdonosi
támogatásának finanszírozása.

Az MTÜ Zrt. tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó
társaságok.

Az állami vagyon
felügyeletéért
felelős miniszter
jóváhagyása esetén
a támogatási
szerződésben vagy
támogatói okiratban
foglaltaknak
megfelelően.

Előleg
folyósítható.

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerint
lehetséges
biztosítékok.

MTÜ Zrt.
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2022. (IV. 29.) MvM rendelete
egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről,
valamint védettségének módosításáról
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 14. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánítása
1. §

(1) Védett műemlékké nyilvánítom a Budapest XIII. kerület 27424/2 helyrajzi számú, Kartács utca 20. szám alatti
ingatlant és a rajta lévő „L” alaprajzú lakóépületet.
(2) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába
sorolom.
(3) A védetté nyilvánítás célja a Löffler Béla terve szerint 1923-ban emelt utcafronti lakóház építészeti, belsőépítészeti,
képző- és iparművészeti értékeinek, beépített történeti berendezéseinek megőrzése, mint a 20. század első felére
jellemző magyarországi polgári lakáskultúra egyik legintaktabb állapotban fennmaradt példája. A műemlék
nevesített műemléki értékei:
a)
történeti településképi és utcaképi jelentősége,
b)
beépítési módja,
c)
tömeg- és tetőformája,
d)
az utcai és udvari homlokzatok architektúrája, nyílásrendszere,
e)
a belső térstruktúrája,
f)
a helyiségek belsőépítészeti kialakítása, beépített berendezése a képző- és iparművészeti részletekkel,
épületgépészeti megoldásokkal, kandallók és cserépkályhák,
g)
ajtó- és ablakszerkezetei, színes üvegablakok,
h)
padló- és falburkolatok, mennyezeti díszítések.
(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

2. §

(1) Védett műemlékké nyilvánítom a Budapest XXI. kerület 210001 helyrajzi számú ingatlanon álló Zsilipkezelő épületet,
a Kvassay-zsilip egykori szolgálati épületeiként a Cementkísérleti és Anyagvizsgáló Állomás épületét, az egykori
Kettős zsilipőrház épületét, az egykori Zsilipmesteri épületet, valamint az ezen épületeket északi és keleti oldalon
határoló kerítést, az 1. melléklet szerint.
(2) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába
sorolom.
(3) A műemlékké nyilvánítás célja a Kvassay-zsiliphez tartozó építményegyüttes (1) bekezdésben meghatározott
építményeinek történeti és építészeti értékeinek megőrzése. Az építményegyüttes nevesített műemléki értékei:
a)
az épületek tömegalakítása, tetőformája,
b)
az épületek téglasávokkal kialakított homlokzattagolása,
c)
az épülethomlokzatok nyílásrendszere, eredeti nyílászárói,
d)
a rusztikus terméskő lábazatok, burkolótégla díszítőelemek, a Zsilipkezelő épület vasbeton korlátjai, mint
jellemző szerkezeti és díszítő anyaghasználatból adódó alkotórészek.

3. §

(1) Védett műemlékké nyilvánítom a Mezőhegyes (Békés megye) 0441/4 helyrajzi számú ingatlant, és a rajta álló két
istálló épületet.
(2) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába
sorolom.
(3) A műemlékké nyilvánítás célja a mezőhegyesi történelmi ménesbirtokhoz tartozó Kamarás puszta 20-as major
épületegyüttesét alkotó, ún. nagy istálló és fedeztető istálló épületei történeti, gazdaságtörténeti, építészeti
értékeinek megőrzése. A műemlékegyüttes nevesített műemléki értékei:
a)
külterületi, szigetszerű elhelyezkedése,
b)
az épületek szabadonálló beépítési módja,
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c)
az épületek tömeg- és tetőformálása, tetőszerkezete,
d)
az épületek homlokzati tagolása,
e)
a történetinek tekinthető padlószerkezetek és nyílászárók, vörösmészkő abrakolók.
(4) Műemléki környezetnek a Mezőhegyes 0441/1, 0441/3, 0443 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a Mezőhegyes
0442 helyrajzi számú út azon szakaszát jelölöm ki, amely a Mezőhegyes 0446/1 helyrajzi számú útbekötéstől
a Mezőhegyes 0441/4 helyrajzi számú ingatlan keleti telekhatáráig terjed. A műemléki környezet kijelölés célja
a majorság funkcionálisan összetartozó területének védelme, a történeti véderdővel, lófuttatóval és úttal alkotott
tájképi látványának, együttes térbeli egységének megőrzése.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.
4. §

(1) Védett műemlékké nyilvánítom a Sopron (Győr-Moson-Sopron megye) 373 helyrajzi számú, Ógabona tér 28/A szám
alatti ingatlant és a rajta álló lakóházat.
(2) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába
sorolom.
(3) A műemlékké nyilvánítás célja az 1781-ben épült lakóház történeti és építészeti értékeinek megőrzése. A műemlék
nevesített műemléki értékei:
a)
középkori, barokk és 19. századi részeket magába foglaló tömege,
b)
tetőformája, szerkezete,
c)
homlokzatai, egyéb épületszerkezetei,
d)
eredeti nyílászárói,
e)
belső térszervezése, lépcsőháza, mennyezetek kialakítása és díszítése.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

5. §

(1) Védett műemlékké nyilvánítom a Cserkeszőlő (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 0265/4 helyrajzi számú, Tópart út 7. szám
alatti ingatlanon álló kúria épületét.
(2) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába
sorolom.
(3) A műemlékké nyilvánítás célja a 19. század végén épült, majd 1920 körül neoklasszicista-romantikus stílusban
átépített egykori Szinyei Merse-kúria megőrzése. A műemlék nevesített műemléki értékei:
a)
tömegalakítása, szerkezetei, tornáca,
b)
homlokzatai, megmaradt tagozatai, nyílászárói,
c)
belső térstruktúrája és díszítései.
(4) A Cserkeszőlő 0265/4 helyrajzi számú ingatlanon álló 13771/1983. OMF hatósági határozattal védetté nyilvánított,
13331 azonosító számon nyilvántartott Borház és 5888 azonosító számon nyilvántartott borospince műemléki
védettségét továbbra is fenntartom.

6. §

(1) Védett műemlékké nyilvánítom a Kengyel (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 1402/2 helyrajzi számú, Malom u. 8. szám
alatti ingatlant és a rajta álló sírkápolna építményét.
(2) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába
sorolom.
(3) A műemlékké nyilvánítás célja a Baghy Imre által építtetett családi sírkápolna építészeti és művészeti értékeinek
megőrzése. A műemlék nevesített műemléki értékei:
a)
tömegformálása,
b)
homlokzatai,
c)
belső terének térstruktúrája,
d)
képző- és iparművészeti tartozékai, díszítései,
e)
közvetlen környezete tájépítészeti kialakítása.

7. §

(1) Védett műemlékké nyilvánítom az Aszód (Pest megye) 523 helyrajzi számú, Szőlő utca 11. szám alatti ingatlant és
a rajta álló épületegyüttest.
(2) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába
sorolom.
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(3) A műemlékké nyilvánítás célja a 20. század elején épült Micsinay-kúria épülete, a hozzá tartozó Podmaniczky-család
által építtetett 18. századi eredetű pince, valamint az egykori cselédház megőrzése. Az épületegyüttes nevesített
műemléki értékei:
a)
az épületek elhelyezése, egymáshoz való viszonya,
b)
az épületek telekhez igazodó tömegformálása,
c)
az épületek homlokzatai,
d)
az építéskori nyílászárók,
e)
a kúria épület üvegezett tornáca, történeti térrendszere, emeleti lakószobáinak falfestése és stukkódíszítése.
8. §

(1) Védett műemlékké nyilvánítom a Biatorbágy (Pest megye) 9278/2, 9279, 9280, 9283 és 9285/1 helyrajzi számú
ingatlanokon lévő viaduktot alkotó vasúti hídpárt, a hídfőket és hídpilléreket, a széncsúszda építményét, valamint
a viadukt-pár látványához tartozó Biatorbágy 087/16 helyrajzi számú ingatlanon lévő patakmeder szakaszát.
(2) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába
sorolom.
(3) A műemlékké nyilvánítás célja az 1883–1884-ben és 1894-ben épült, ún. Biatorbágyi vasúti viadukt-pár ipar- és
vasúttörténeti értékeinek megőrzése. A műtárgyegyüttes nevesített műemléki értékei:
a)
a hídfők és pillérek tömege, szerkezete, anyaga,
b)
a két híd teljes eredeti kő- és vasszerkezete a 20. századi megerősítésekkel,
c)
a hídfők eredeti, faragott szegélykövei és vízszigetelése,
d)
a vízelvezetés eredeti rendszere,
e)
a beakasztott rácsos tartószerkezetek,
f)
eredeti korlát, öntöttvas tartóoszlopok és korláttartók,
g)
széncsúsztató.
(4) Műemléki környezetnek a Biatorbágy 9278/1, 9281, 9282 és 087/10 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

9. §

(1) Védett műemlékké nyilvánítom a Tapolca (Veszprém megye) 2789 és 2793/1 helyrajzi számú, Deák Ferenc utca 7–11.
szám alatti ingatlanon lévő pince építményt.
(2) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába
sorolom.
(3) A műemlékké nyilvánítás célja a két periódusban épült Lessner-pincerendszer és mindenkori földrészlete, valamint
megmaradt borászati berendezéseinek műemléki védelme. A műemlék nevesített műemléki értékei:
a)
a pincerendszer dongaboltozatos szerkezete, térformája,
b)
zöld üvegcsempével bélelt, épített falú tartályok,
c)
pincebejárat borfelvonó szerkezete,
d)
a tartozékok közül két faboroshordó és ászokfák, vasbeton palacktároló polcrendszer.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

2. Egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetése, valamint védettségének módosítása
10. §

(1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Fertőszentmiklós
(Győr-Moson-Sopron megye), Szent István utcában található, a közhiteles műemléki nyilvántartásban
3636 törzsszámon és 4127 azonosító számon nyilvántartott Mária-szobor ingatlanának telekalakítás után kialakult
ingatlanai közül a Fertőszentmiklós 1202/2, 1202/3, 1202/4, 1202/5, 1202/6, 1202/7 és 1202/9 helyrajzi számú
ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a telekalakítás következtében az ingatlanokon védett
érték nem található – megszüntetem.
(2) A Mária-szobor műemléki védettségét a továbbiakban védett műemlékként tartom fenn a telekalakítás után
létrejött Fertőszentmiklós 1202/1 és 1202/8 helyrajzi számú ingatlanokon, tekintettel az ingatlanok közös
telekhatárán található Mária-szobor fennálló műemléki értékeire.

11. §		
Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki
védettségének megszüntetéséről szóló 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelettel védetté nyilvánított Debrecen
(Hajdú-Bihar megye), a közhiteles műemléki nyilvántartásban 11119 törzsszámon nyilvántartott Zsuzsi Erdei
Vasút építményegyüttes telekalakítás után kialakult ingatlanai közül a Debrecen 1300/13 helyrajzi számú ingatlan
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műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a telekalakítás következtében az ingatlanon védett érték nem
található – megszüntetem.
12. §		
Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 19/2003.
(XII. 19.) NKÖM rendelettel védetté nyilvánított Jászberény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 7612/2 helyrajzi számú,
Kun u. 2. szám alatti ingatlanon a közhiteles műemléki nyilvántartásban 11050 törzsszámon és 11321 azonosító
számon nyilvántartott lakóépület műemléki védettségét az alábbi fennálló műemléki értékeire kiterjedően tartom
fenn:
a)
beépítési módja,
b)
tömegképzése,
c)
homlokzati kialakítása.
13. §		
A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Esztergom
(Komárom-Esztergom megye), Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 22. szám alatti, 19782 helyrajzi számú ingatlanon álló,
a közhiteles műemléki nyilvántartásban 2290 törzsszámon és 6158 azonosító számon nyilvántartott lakóépület,
ún. Wimmer-ház műemléki védettségét az alábbi, fennálló műemléki értékeire kiterjedően tartom fenn:
a)
romantikus, mór hatásokat tükröző, neogótikus stílusú teljes utcai homlokzat a megtartást szolgáló
tartószerkezettel,
b)
utcai épülettömeghez tartozó tetőforma,
c)
lépcsőház.
14. §		
A 3457/1989. OMF számú határozattal védetté nyilvánított Esztergom (Komárom-Esztergom megye), Berényi
Zsigmond u. 4. szám alatti, 16300 helyrajzi számú ingatlanon álló, a közhiteles műemléki nyilvántartásban
10279 törzsszámon és 6168 azonosító számon nyilvántartott lakóépület műemléki védettségét az alábbi, fennálló
műemléki értékeire kiterjedően tartom fenn:
a)
megmaradt utcai homlokzatának anyaga, nyíláskiosztása,
b)
az egykori udvari szárny alatt elhelyezkedő pince falazata, boltozata, beépített középkori kövei.
15. §

(1) A 16494/1976. OMF számú hatósági határozattal védetté nyilvánított Visegrád (Pest megye), Kőbánya u. 1. szám
alatti Római őrtorony falmaradványa telekalakítás után kialakult ingatlanai közül a Visegrád 189/3 és 189/4 helyrajzi
számú ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a telekalakítás következtében az ingatlanokon
védett érték nem található – megszüntetem.
(2) A Visegrád 190 helyrajzi számú ingatlanon található, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 8794 törzsszámon és
7610 azonosító számon nyilvántartott Római őrtorony műemléki védettségét – tekintettel a fennálló műemléki és
régészeti értékeire – fenntartom.

16. §

(1) A 863-4/1953. FOM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Nagyberki (Somogy megye), Fő u. 11. szám
alatti volt Vigyázó-kastély telekalakítás után kialakult utódingatlanai közül a Nagyberki 67/4 helyrajzi számú,
valamint a Nagyberki 67/5 helyrajzi számú ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a telekalakítás
következtében az ingatlanokon védett érték nem található – megszüntetem.
(2) A Nagyberki 67/3 helyrajzi számú ingatlanon álló, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 4484 törzsszámon és
8027 azonosító számon nyilvántartott volt Vigyázó-kastély és parkjának kiemelten védett műemlék védettségét
fenntartom.

17. §

(1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Ganna (Veszprém
megye) Fő u. 37. szám alatti római katolikus plébániaház ingatlanának telekalakítás után kialakult ingatlanai közül
a Ganna 187/2 és 187/3 helyrajzi számú ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a telekalakítás
következtében az ingatlanokon védett érték nem található – megszüntetem.
(2) A Ganna 187/1 helyrajzi számú ingatlanon, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 5051 törzsszámon és
9872 azonosító számon nyilvántartott római katolikus plébániaház műemléki védettségét – tekintettel fennálló
műemléki értékeire – fenntartom.
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18. §		
Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló
21/2002. (X. 7.) NKÖM rendelettel védetté nyilvánított, majd telekmegosztást követően a Budapest III. kerület
23779/7 helyrajzi számú ingatlanon állt, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 16072 törzsszámon és
11186 azonosító számon nyilvántartott Vöcsök II. csónakház épületének műemléki védettségét – tekintettel arra,
hogy az épület bontása miatt a műemlék megsemmisült – megszüntetem.
19. §		
A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Verseg (Pest megye)
15/6 helyrajzi számú, József Attila utca 13. szám alatti ingatlanon álló, 7494 törzsszámon és 7585 azonosító számon
nyilvántartott, ún. Zoltán-kúria műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a szakmai ismérveknek nem felel
meg – megszüntetem.
20. §

(1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Devecser
(Veszprém megye) 625 helyrajzi számú, Széchenyi utca 7. szám alatti, 4935 törzsszámon és 9840 azonosító számon
nyilvántartott, ún. régi cselédház műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy védett értékeit helyreállíthatatlanul
elvesztette – megszüntetem.
(2) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Devecser
627 helyrajzi számú ingatlanon álló, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 4934 törzsszámon és 18164 azonosító
számon nyilvántartott, ún. régi cselédház műemléki védettségét – tekintettel az épület barokk, 18. századi
eredetére, barokk téglákat tartalmazó falazatára, tetőszerkezetére és udvari homlokzatán található, különleges,
fakonzolos kialakítású ereszére, valamint a vele egybeépült, egykorú tartozékára, a lábaspajtára – fenntartom.

21. §

(1) A 16356/1976. OMF számú határozattal védetté nyilvánított Csesznek (Veszprém megye), külterület 044/3 helyrajzi
számú ingatlanon álló, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 8750 törzsszámon és 14018 azonosító számon
nyilvántartott istálló épület műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit
helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.
(2) A 16356/1976. OMF számú határozattal védetté nyilvánított Csesznek, külterület 044/4 helyrajzi számú „kivett út”
megjelölésű ingatlanon fennálló műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a telekalakítás következtében
az ingatlanon védett érték nem található – megszüntetem.
(3) A 16356/1976. OMF számú határozattal védetté nyilvánított Csesznek külterület 044/5 helyrajzi számú ingatlanon
álló Esterházy-majorság épületegyütteséhez tartozó, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 8750 törzsszámon
és 14019 azonosító számon nyilvántartott kápolna épületének műemléki védettségét, valamint a Csesznek
külterület 044/3 helyrajzi számú ingatlanon álló, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 8750 törzsszámon és
14017 azonosító számon nyilvántartott Esterházy-majorság épületegyütteséhez tartozó magtár épület műemléki
védettségét fenntartom.

22. §		
A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Nemesvita
(Veszprém megye) 195 helyrajzi számú, Petőfi Sándor u. 7. szám alatti ingatlanon, a közhiteles műemléki
nyilvántartásban 5246 törzsszámon és 10101 azonosító számon nyilvántartott parasztház műemléki védettségét
– tekintettel arra, hogy az épület megsemmisült – megszüntetem.
23. §		
A 16021/1973. OMF számú hatósági határozattal védetté nyilvánított Tihany (Veszprém megye) 174 helyrajzi számú,
Árpád utca 2. szám alatti ingatlanon, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 8411 törzsszámon és 10470 azonosító
számon nyilvántartott lakóház műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit
helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.
24. §		
A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Veszprém
(Veszprém megye) 842 helyrajzi számú, Csatár utca 7. szám alatti ingatlanon, a közhiteles műemléki
nyilvántartásban 4656 törzsszámon és 10614 azonosító számon nyilvántartott parasztház műemléki védettségét
– tekintettel arra, hogy az épület megsemmisült – megszüntetem.
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3. Záró rendelkezések
25. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
26. §		
Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki
védettségének megszüntetéséről szóló 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Műemlékké nyilvánítom
a) a Debrecen 1301/5 helyrajzi számú ingatlanon található, a 11119 törzsszámon és 16947 azonosító számon
nyilvántartott vasúti főnökségi lakóházat;
b) a Debrecen 1301/18 helyrajzi számú ingatlanon található, 11119 törzsszámon és 16952 azonosító számon
nyilvántartott pályamesteri könnyű vágánykocsi tárolóépületet, a 16953 azonosító számon nyilvántartott
pályafenntartási melegedő épületet, a 16955 azonosító számon nyilvántartott váltóőrhelyet;
c) a Debrecen 1301/26 helyrajzi számú ingatlanon található, 11119 törzsszámon és 16948 azonosító számon
nyilvántartott kis fűtőházat, a 16949 azonosító számon nyilvántartott nagy fűtőházat, a 16960 azonosító számon
nyilvántartott vasútforgalmi létesítményeket;
d) a Debrecen 1298/8, 1301/18, 1301/26, 1304, 1316, 2706/6 helyrajzi számú ingatlanokon található,
11119 törzsszámon és 16958 azonosító számon nyilvántartott Debrecen és Hármashegyalja állomások közötti
folytonos pályaszakaszt.
(2) A Zsuzsi Erdei Vasút műemléki környezeteként a védett épületek, vasútforgalmi létesítmények és pályaszakaszok
1301/5, 1301/18, 1301/26, 1298/8, 1304, 1316 és 2706/6 helyrajzi számú ingatlanait jelölöm ki.”
27. §		
Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 21/2002.
(X. 7.) NKÖM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „csónakházakra” szövegrész helyébe a „csónakházra” szöveg lép.
28. §

(1) Hatályát veszti az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről
szóló 21/2002. (X. 7.) NKÖM rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében a „23779/4 helyrajzi számú ingatlanon álló Vöcsök II. csónakházat és a” szövegrész,
b)
2. § (2) bekezdésében a „23779/4 és a” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
szóló 19/2003. (XII. 19.) NKÖM rendelet 9. § (2) bekezdése.
(3) Hatályát veszti az egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 5/2015. (II. 2.) MvM rendelet
37. § (2) bekezdése.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 8/2022. (IV. 29.) MvM rendelethez
Budapest XXI. kerület, 210001 helyrajzi számú ingatlan műemlék épületek helyszínrajzi jelölése

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2022. (IV. 29.) MvM rendelete
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
(a továbbiakban: Inyvhr.) 52. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az ingatlan-nyilvántartás vonatkozásában a tv. 12. § b) pontja szerinti nem lakás céljára szolgáló helyiség
az álláshely is.
1
(1b) E rendelet alkalmazásában álláshely: az épület gépjárműtároló helyiségében kialakított, gépjármű
elhelyezésére szolgáló terület, amelynek egyik oldala az álláshelyekhez vezető közlekedési úthoz kapcsolódik,
további három oldala a helyiség padlóján tartós fizikai jelöléssel vagy fallal körülhatárolt. Az álláshely hossza
mozgásukban korlátozottak részére legalább 5,00 méter, szélessége legalább 3,60 méter, egyéb esetben
az álláshely hossza legalább 5,00 méter, szélessége legalább 2,70 méter, azzal, hogy a közforgalom számára nem
megnyitott gépjárműtárolóban az álláshelyek legfeljebb 30%-ának a hossza 4,10 méterre és szélessége 2,20 méterre
csökkenthető. A méretek a tartós fizikai jelölés tengelyétől számítandók.”
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2. §

(1) Az Inyvhr. 65. § (3g) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3g) Épület fő rendeltetési jellegének és lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendeltetésmódjának,
továbbá a lakások vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségek számának építésügyi hatóság, örökségvédelmi
hatóság vagy a rendeltetésmódosítási hatóság eljárásához nem kötött megváltoztatását a települési
önkormányzat rendeltetést és rendeltetésiegység-számot igazoló hatósági bizonyítványa alapján lehet az ingatlannyilvántartásban átvezetni.”
(2) Az Inyvhr. 65. §-a a következő (3j) bekezdéssel egészül ki:
„(3j) A társasház gépjárműtároló helyiségében kialakított álláshely egyéb önálló ingatlanként történő
nyilvántartásba vételéhez – a (3g) bekezdéstől eltérően – elegendő, ha az épületben lévő gépjárműtároló helyiség
megléte igazolt.”

3. §

(1) Az Inyvhr. 75. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az elővásárlási joggal érintett ingatlan társasházi vagy
szövetkezeti házi tulajdoni különlapon van nyilvántartva, és rendeltetésmódként garázs megnevezés is fel van
tüntetve, tértivevény vagy átvételi elismervény helyett elfogadható, társasház esetében a közös képviselő vagy
az intézőbizottság elnöke, szövetkezeti háznál a szövetkezet képviseletére jogosult személy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt nyilatkozata arról, hogy a vételi ajánlatot az ajánlati kötöttség időtartamára a társasház vagy
szövetkezeti ház közös használatú helyiségében figyelemfelkeltő módon kifüggesztette.
(3b) A (3a) bekezdés szerinti nyilatkozathoz mellékelni kell a kifüggesztett vételi ajánlatnak a kifüggesztés
napját, a levétel napját, valamint a nyilatkozatot tevő közös képviselő, intézőbizottság elnöke vagy a szövetkezet
képviseletére jogosult személy aláírását tartalmazó eredeti példányát.”
(2) Az Inyvhr. 75. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.)
alapján földnek minősülő ingatlan szerzése esetében, ha
a) a szerzés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, vagy
b) a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához nem kötött szerzés esetén,
ba) a kérelmező a szerződésnek az elővásárlásra jogosultakkal hirdetményi úton történő közlését igazoló, a jegyző
által az eladó részére – az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti
szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló kormányrendelet szerint –
megküldött jognyilatkozatokat és iratjegyzéket csatolja, vagy
bb) a Földforgalmi tv. 20. § b) pontja szerinti jogügylet eredményeként az érintett ingatlan egyetlen személy
tulajdonába kerül
az (1)–(3a) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni.”
(3) Az Inyvhr. 75. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1)–(3a) bekezdésben, valamint a (4) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott iratok csatolása esetén
– ha a tulajdonjog-bejegyzés jogszabályban meghatározott egyéb feltételei fennállnak – az ingatlanügyi hatóság
annak a személynek a tulajdonjogát jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba, akinek a nevére az eladó a bejegyzési
engedélyt kiállította.”

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

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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Az agrárminiszter 16/2022. (IV. 29.) AM rendelete
a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol mennyiségének adatszolgáltatási kötelezettségéről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 6. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
Adatszolgáltatásra kötelezett a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és
a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének XXI. részében
meghatározott mezőgazdasági eredetű etil-alkohol (a továbbiakban: mezőgazdasági eredetű etil-alkohol) erjesztés
és desztilláció útján történő előállatását, továbbá az előállítótól vagy forgalmazótól származó mezőgazdasági
eredetű etil-alkohol feldolgozását vagy csomagolását végző, az 1. mellékletben foglaltak szerinti személy vagy
szervezet.
2. §

(1) Az adatszolgáltatást teljes naptári évre vonatkozóan
a)
az erjesztés és desztilláció útján előállított etil-alkohol mennyiségére, az etil-alkohol előállítására szolgáló
mezőgazdasági nyersanyag szerinti bontásban,
b)
az etil-alkohol előállítótól vagy forgalmazótól feldolgozásra vagy csomagolásra szállított mezőgazdasági
eredetű etil-alkohol mennyiségére felhasználási kategóriánként történő bontásban
kell teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatot a mezőgazdasági eredetű tiszta etil-alkohol hektoliterben, négy
tizedesjegy pontossággal megadott mennyiségére kell megadni, a 2. mellékletben foglaltak alapján.

3. §

(1) Az adatszolgáltatást évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év február 1. és február 15. napja között
ügyfélkapus azonosítást követően, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére, az általa erre a célra
rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen történő benyújtással kell teljesíteni, a Kincstár honlapján közzétett
közleményben foglaltak szerint.
(2) Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy az adatszolgáltatásra kötelezettnek a mezőgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti
nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tegyen, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének
megfelelően az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepeljen.
(3) A Kincstár a részére szolgáltatott, 2. § szerinti összesített adatokat az Európai Bizottság részére történő jelentési
határidő előtt öt nappal megküldi az agrárpolitikáért felelős miniszter részére.

4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
5. §		
E rendelet
a)
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK,
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 223. cikkének,
b)
az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó
információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló,
2017. április 20-i 2017/1185/EU bizottsági végrehajtási rendelet 12. cikk b) pontjának és III. melléklete
10. pontjának
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
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6. §		
A komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 37/2019.
(VII. 26.) AM rendelet 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. támogatási időszak: a 2019. november 16. és 2021. december 6. közötti időszak;”
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

1. melléklet a 16/2022. (IV. 29.) AM rendelethez
Adatszolgáltatásra kötelezett
I. Mezőgazdasági termékből erjesztés vagy desztilláció útján:
1.
2207 10 00 KN-kód alá tartozó, nem denaturált, legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal rendelkező
etil-alkohol terméket,
2.
2207 20 00 KN-kód alá tartozó, denaturált, bármilyen alkoholtartalommal rendelkező etil-alkohol, illetve más
szesz terméket,
3.
2208 90 91 KN alá tartozó, nem denaturált, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal
rendelkező etil-alkohol terméket, legfeljebb kétliteres kiszerelésben,
4.
2208 90 99 KN-kód alá tartozó, nem denaturált, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal
rendelkező etil-alkohol terméket, több mint kétliteres kiszerelésben,
5.
a 2208 KN-kód alá tartozó, több mint kétliteres tartályban (palackban) kiszerelt és az 1–4. pontokban említett
valamely termék minden tulajdonságával rendelkező etil-alkoholon alapuló terméket
előállító személy vagy szervezet.
II. Előállítótól vagy forgalmazótól származó, az I. részben jelölt termék feldolgozását vagy csomagolását végző személy
vagy szervezet.

2. melléklet a 16/2022. (IV. 29.) AM rendelethez
Adatszolgáltatás tartalma
I. Az erjesztés és desztilláció útján előállított etil-alkohol mennyisége:
A

B
Az etil-alkohol mennyisége (HPA)

1.

Az etil-alkohol előállítására szolgáló mezőgazdasági nyersanyag

(a tiszta etil-alkohol mennyisége hektoliterre
vetítve, négy tizedesjegy pontossággal)

2.

kukorica

3.

búza

4.

egyéb gabonafélék

5.

melasz/cukorrépa

6.

szőlészeti-borászati termékek

7.

egyéb
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II. Az etil-alkohol-előállítótól vagy -forgalmazótól feldolgozásra vagy csomagolásra szállított mezőgazdasági eredetű
etil-alkohol mennyisége:
A

B
Az etil-alkohol mennyisége (HPA)

1.

Felhasználási kategória

(a tiszta etil-alkohol mennyisége hektoliterre
vetítve, négy tizedesjegy pontossággal)

2.

élelmiszerek és italok

3.

üzemanyag

4.

ipari/egyéb

A belügyminiszter 11/2022. (IV. 29.) BM rendelete
a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló
27/1998. (VI. 10.) BM rendelet módosításáról
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel
és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet
Melléklete (a továbbiakban: Melléklet) az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 11/2022. (IV. 29.) BM rendelethez
1. §		
A Melléklet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az őrség feladata a működését elrendelő határozatban meghatározott objektum, létesítmény, szállítmány
vagy tevékenység őrségutasításban előírt módon történő őrzése, védelme, biztosítása, és a fegyveres biztonsági
őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Fbő. törvény)
1. § (7) bekezdésében meghatározott esetben a rendőrség határrendészeti és határőrizeti feladatainak támogatása.”
2. §		
A Melléklet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A. § A rendvédelmi szervnél működtetett őrségeknél a 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
őrparancsnok és felvezető beosztások létrehozatala és működtetése abban az esetben nem kötelező, ha
a 23–26. §-ban az őrparancsnok, valamint a felvezető részére meghatározott feladatok az őrség irányítására jogosult
személy útján elláthatók.”
3. §		
A Melléklet 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Fbő. törvény 1. § (7) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása során a szolgálatos őr részére utasítást
adhat a rendőri parancsnokként kijelölt azon hivatásos állomány tagja, akivel a szolgálatos őr közös feladatot lát el.”
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4. §		
A Melléklet 23. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az őrparancsnok:)
„l) szolgálati ideje alatt a felállított őröket és járőröket a technikai eszköz útján többször, személyesen legalább
4 óránként egy-egy alkalommal ellenőrzi vagy helyettesével, illetve az Fbő. törvény 1. § (7) bekezdésében
meghatározott feladat ellátása esetén ellenőrzéssel megbízott és őrutasításban meghatározott személy útján
ellenőrizteti.”
5. §		
A Melléklet 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az őr őrszolgálatot, járőrszolgálatot, szállítmánykísérő szolgálatot, személyőrző, kísérő őri szolgálatot, valamint
az Fbő. törvény 1. § (7) bekezdésében meghatározott feladata teljesítése során határrendészeti és határőrizeti
feladatot teljesít.”
6. §		
A Melléklet 52. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A határrendészeti és határőrizeti feladatot ellátó őr az őrszolgálati dokumentumban meghatározott területen
látja el az Fbő. törvény 10/D. § (2) bekezdése szerinti tevékenységét.”
7. §		
A Melléklet 61. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az őrséget ellenőrizni köteles:)
„b) az őrparancsnok és a felvezető (helyettes), illetve az Fbő. törvény 1. § (7) bekezdésében meghatározott feladat
ellátása esetén az ellenőrzéssel megbízott és őrutasításban meghatározott személy minden szolgálatos napon,
négyóránként legalább egy-egy alkalommal.”
8. §		
A Melléklet 73. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Képzési, felkészülési követelmények:
a) jogi ismeretek:
aa) alkotmányjog és az államigazgatási jog területéről: ismerje a jog meghatározását, a közhatalmi tevékenység
gyakorlásában részt vevő szervek főbb típusait, azok jellemzőit, az államigazgatás szervezeti tagozódását,
az alkotmánynak az állampolgárok alapvető jogaira vonatkozó rendelkezéseit, a minősített adat védelmére
vonatkozó rendelkezéseket,
ab) a büntetőjog és a büntetőeljárás-jog területéről: ismerje a bűncselekmény fogalmát és jogi ismérveit,
a bűncselekmények elkövetőire vonatkozó általános rendelkezéseket, a büntetőjogi felelősségre vonás
akadályait, az emberölés, a hivatalos személy elleni bűncselekmények, a közveszély okozása, a terrorcselekmény,
a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása, valamint a terrorizmus finanszírozása bűncselekmények
törvényi tényállásait, a büntetőeljárás megindítását, szakaszait, a bizonyítás elveit, eszközeit. Legyen jártas
a személyi szabadság megsértése, a testi sértés, a segítségnyújtás elmulasztása, a foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés, a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés, a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés, a rablás,
a lopás, a rongálás bűncselekmények törvényi tényállási elemeinek ismeretében, a kényszer, a fenyegetés, a tévedés,
a jogos védelem és a végszükség értelmezésében,
ac) legyen jártas az Fbő. törvény és a jelen rendelet előírásainak alkalmazásában;
b) szakmai ismeretek:
ba) ismerje a fegyveres biztonsági őrség működésének feltételeit, az őr általános feladatait és magatartási
szabályait, a szolgálati feladatok ellátásával összefüggésben használt fontosabb fogalmakat, az őrzött objektumok
csoportosítását, azok biztonságát befolyásoló tényezőket, az objektum, személy, illetőleg szállítmány biztonságának
elemeit befolyásoló tényezőket, az őr-, járőr-, kísérőőri szolgálat alapelveit, fogalmát, a munkavédelemre,
ezen belül különösen a tűzvédelemre, a katasztrófa-elhárításra vonatkozó szabályokat, az elektronikus jelző
és riasztórendszerek helyét, szerepét az őrzés biztonságában, a mechanikus védelmi rendszerek működtetési
lehetőségeit és feltételeit, az elsősegélynyújtás általános szabályait, az eszméletvesztés, a mérgezés, a vérzések,
a törések, égési sérülések, a lőtt sebek elsődleges ellátásának szabályait,
bb) legyen jártas a formaruhájára, felszerelésére és magatartására vonatkozó szabályok, az őrszolgálatra való
felkészülés, a szolgálat átadására, átvételére és teljesítésére vonatkozó szabályok, az objektumba történő be- és
kiléptetés, a ruházat-, csomag- és szállítmány-ellenőrzés szabályainak alkalmazásában, az őrzött objektumot
fenyegető magatartás felismerésében, a támadás elhárításában, a közveszéllyel fenyegetés esetén, illetve
a katasztrófahelyzetekben teendő intézkedésekben, a biztosított kényszerítőeszközök jogszerű és szakszerű
alkalmazásában, a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy elfogásában, a szolgálati okmányok vezetésében,
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bc) ismerje a kriminalisztikai elveket a személy- és objektumőrző munkában, a helyszín biztosításának feladatait,
a nyomok megőrzésének és rögzítésének módszereit,
bd) a határrendészeti és határőrizeti feladatokat ellátó őr rendelkezzen az Fbő. törvény 1. § (7) bekezdésében
meghatározott határrendészeti és határőrizeti feladat ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel;
c) önvédelmi ismeretek: legyen jártas az alaptechnikai elemek bemutatásában, a speciális állóképesség
fejlesztésében, a támadások elhárításában, ütések, rúgások alkalmazásában, a fogásokból történő szabadulásban,
az eszközökkel történő támadások elhárításában, az ellenszegülő személy testi erővel való kényszerítésében,
kísérésében, a különböző fegyveres támadások elhárításában;
d) fegyverismeret: ismerje a szolgálati fegyverével kapcsolatos alapvető lőelméleti és fegyveranyag-ismereti
szabályokat. Legyen jártas a fegyver kezelésében és használatában, a fegyver részleges szét- és összeszerelésében,
valamint karbantartásában, a töltés, ürítés és a lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok alkalmazásában.”
9. §		
A Melléklet 6/A. §-ában az „a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Fbő. törvény)” szövegrész helyébe az „az Fbő. törvény” szöveg lép.

A belügyminiszter 12/2022. (IV. 29.) BM rendelete
az iskolaőrök tevékenységével kapcsolatos egyes BM rendeletek módosításáról
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 342/B. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi
erőforrások miniszterével egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása
1. §		
A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 102/D. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„102/D. § (1) Az iskolaőr az iskolaőri tevékenységgel összefüggésben a média részére a bűnügyi országos
rendőrfőkapitány-helyettes előzetes engedélyével nyilatkozhat. Az iskolaőr a rendőrség képviselőjeként,
szakértőjeként a sajtóban, a rádió és a televízió műsoraiban, filmekben nyilvános szereplésre nem jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az iskolaőri mivoltra történő utalás nélkül tartott tudományos,
kulturális előadások megtartására, ilyen irányú egyéb közszereplésre, beleértve a rádióban és televízióban történő
szereplést is.”
2. §		
A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 102/N. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) Az iskolaőr – az Rtv. 10/C. § (1) bekezdés d) pontja szerinti dolog (a továbbiakban: dolog) rendőr megérkezéséig
történő ideiglenes elvétele érdekében – az intézkedés alá vont személyt felszólíthatja a dolog átadására.
(4) Ha az intézkedés alá vont személy felszólításra a dolgot nem adja át, és a kényszerítő eszközök alkalmazásának
feltételei fennállnak, az iskolaőr a kényszerítő eszköz alkalmazását követően – ha az nem igényli a ruházat vagy
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csomag átvizsgálását – a dolgot átvételi elismervény ellenében a rendőr megérkezéséig ideiglenesen elveheti
az intézkedés alá vont személytől.
(5) Ha az intézkedés alá vont személy felszólításra a dolgot nem adja át, és a kényszerítő eszközök alkalmazásának
feltételei nem állnak fenn, az iskolaőr a rendőr megérkezéséig biztosítja a helyszínt.”
3. §		
A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 83. alcím címében a „Feltartóztatás”
szövegrész helyébe a „Feltartóztatás, dolog ideiglenes elvétele” szöveg lép.

2. Az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés
és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről szóló
28/2020. (VII. 17.) BM rendelet módosítása
4. §		
Az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett elfogadható
szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről szóló 28/2020. (VII. 17.) BM rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az elveszett vagy megsemmisült igazolás pótlására – a vizsgáról a 4. melléklet szerinti vizsgaszabályzatban
foglaltaknak megfelelően elkészített jegyzőkönyv (a továbbiakban: vizsgajegyzőkönyv) alapján – a képzés- és
vizsgaszervező vezetője hiteles igazolásmásodlatot állít ki. A hiteles igazolásmásodlat tartalma megegyezik
az eredeti igazolás tartalmával.”
5. §		
Az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett elfogadható
szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről szóló 28/2020. (VII. 17.) BM rendelet
a)
2. § (3) bekezdésében a „beiskolázó szerv” szövegrész helyébe a „Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
(a továbbiakban: képzés- és vizsgaszervező)” szöveg,
b)
7. § (1) bekezdésében, 7. § (3) és (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „beiskolázó szerv” szövegrész helyébe
a „képzés- és vizsgaszervező” szöveg,
c)
8. §-ában, 10. § (1) bekezdésében, 15. § (3) és (4) bekezdésében, 4. melléklet 4., 19., 24. és 25. pontjában
a „vizsgaszervező” szövegrész helyébe a „képzés- és vizsgaszervező” szöveg,
d)
12. § (1) bekezdésében a „vizsgaszervező” szövegrész helyébe a „képzés- és vizsgaszervező” szöveg,
a „tanúsítványt” szövegrész helyébe az „igazolást” szöveg,
e)
12. § (3) bekezdésében az „a tanúsítványt” szövegrész helyébe az „az igazolást” szöveg,
f)
15. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „vizsgaszervezőtől” szövegrész helyébe a „képzés- és
vizsgaszervezőtől” szöveg,
g)
2. melléklet címében és 3. melléklet címében a „tanúsítvány” szövegrész helyébe az „igazolás” szöveg,
h)
2. melléklet 3. és 5. pontjában, 3. melléklet 3. és 5. pontjában az „a tanúsítvány” szövegrész helyébe
az „az igazolás” szöveg,
i)
2. melléklet 6. pontjában, 3. melléklet 6. pontjában az „és vizsgaszervező” szövegrész helyébe az „és a képzésés vizsgaszervező” szöveg,
j)
4. melléklet 11. pontjában a „megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság” szövegrész helyébe a „képzés- és
vizsgaszervező” szöveg,
k)
4. melléklet 15. pontjában a „vizsgaszervezőt” szövegrész helyébe a „képzés- és vizsgaszervezőt” szöveg
lép.
6. §		
Hatályát veszti az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett
elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről szóló 28/2020. (VII. 17.) BM rendelet
a)
1. § 1. pontja,
b)
7. § (2) bekezdése,
c)
7. § (5) bekezdése.

3. Záró rendelkezés
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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A belügyminiszter 13/2022. (IV. 29.) BM rendelete
a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak élelmezési
ellátásának élelmezési szakmai és táplálkozás-egészségügyi követelményeiről
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, valamint a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi
miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya kiterjed valamennyi büntetés-végrehajtási intézetre (a továbbiakban: bv. intézet) a Büntetésvégrehajtás Egészségügyi Központ és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet kivételével.
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
belső ellátás: a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások
tekintetében fennálló ellátási kötelezettségből adódó élelmiszer-alapanyagok és késztermékek felhasználása
az élelmezési ellátás során,
2.
fogvatartott: a jogerős bírósági ítélettel rendelkező szabadságvesztésre ítélt, a letartóztatott, a közérdekű
munka vagy pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést töltő, a pénzbírság, a helyszíni bírság és
a közérdekű munka helyébe lépő szabálysértési elzárást töltő, a rendbírság helyébe lépő elzárást töltő,
a kényszergyógykezelt és az elzárást vagy szabálysértési elzárást bv. intézetben töltő személy,
3.
főzőkonyha: a fogvatartottak élelmezési ellátását biztosító létesítmény, amely biztosítja az ételkészítéshez
szükséges nyersanyagok átvételét, tárolását, rendelkezik az ételkészítéshez szükséges előkészítő, főző- és
mosogatóhelyiségekkel, továbbá a dolgozói létszámnak megfelelő méretű szociális blokkal, a főzőkonyhával
összeköttetésben álló étterem, valamint a más épületben vagy objektumban található tálaló- vagy
melegítőkonyha is,
4.
normaélelmezés: a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 6. melléklete alapján természetben
biztosított élelmezés.

2. Az élelmezési ellátás személyi feltételei
3. §		
Az élelmezési ellátás központi irányító, ellenőrző, valamint szakfelügyeleti és szakirányítást ellátó szerve a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága.
4. §

(1) A bv. intézeti élelmezési ellátás működéséért a bv. intézet parancsnoka felelős, ennek keretében
a)
biztosítja a működéshez szükséges szervezeti és személyi feltételeket,
b)
koordinálja a szervezeti elemek élelmezéssel kapcsolatos feladatait,
c)
kijelöli az ételek mennyiségének és minőségének ellenőrzését végző személyt,
d)
irányítja és ellenőrzi az élelmezési gazdálkodást,
e)
jóváhagyja az étrendet, és indokolt esetben írásbeli kérelem alapján engedélyezi az étrendtől való eltérést
vagy annak módosítását.
(2) A bv. intézeti élelmezési ellátás megszervezését végző élelmezési szakterület gazdálkodásáért és működéséért
a bv. intézet gazdasági vezetője felelős, ennek keretében
a)
irányítja és ellenőrzi az élelmezésért felelős vezetők munkáját,
b)
biztosítja és ellenőrzi az élelmiszerek, az élelmezés felszerelési anyagok és eszközök szabályszerű
felhasználását, nyilvántartását, tárolását,
c)
ellenőrzi a bv. intézetnek az élelmiszer-biztonság irányítására vonatkozó rendszer (a továbbiakban: HACCP)
előírásait tartalmazó kézikönyvében (a továbbiakban: HACCP kézikönyv) meghatározott időközönként
a főzőkonyha tisztaságát, a takarítás rendjét, a főzőkonyha HACCP kézikönyvében előírt dokumentációk
meglétét, vezetését, igazolja a HACCP-rendszer működését,
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d)
e)

ellenőrzi az élelmezés változatosságát, a normák betartását,
koordinálja az étrendek összeállítását, az étrendtől való esetleges eltéréseket jóváhagyásra felterjeszti
a parancsnok részére.

5. §

(1) A bv. intézet élelmezési szakterülete a fogvatartottak, valamint a személyi állomány élelmezésének megszervezésére
létrehozott, a bv. intézet gazdasági osztályához tartozó szervezeti elem.
(2) A bv. intézetben rendszeresített beosztástól függően az élelmezési csoportvezető vagy az élelmezésvezető felelős
az élelmezési szakterület előírásszerű működéséért, az utasítások betartásáért, a konyhán dolgozók munkájáért.
Ennek keretében az élelmezési csoportvezető vagy az élelmezésvezető
a)
közvetlenül szervezi az élelmezési szakterület beosztottainak munkáját,
b)
elkészíti az étrendnek megfelelő rendelésszükségletet,
c)
az élelmiszer közbeszerzési eljárások során a fogvatartottak létszámának és összetételének ismeretében
meghatározza a kiírásban szereplő időintervallumra a felhasználásra kerülő élelmiszer-alapanyagok
mennyiségét,
d)
a belső ellátás keretein belül beszerzendő alapanyagok mennyiségét meghatározza a fogvatartottak
létszámának, összetételének alakulása függvényében,
e)
elkészíti és szükség esetén aktualizálja a főzőkonyha HACCP kézikönyvét, és megtartja az abban rögzített
oktatásokat,
f)
a bv. intézet orvosa, a konyhavezető és a dietetikus közreműködésével – a 6. §-ban foglalt kivétellel –
elkészíti az étrendet, valamint
g)
ellenőrzi az ételkészítés folyamatát.
(3) A bv. intézetben rendszeresített beosztástól függően a konyhavezető vagy a foglalkoztatási segédelőadó felelős
a főzőkonyha rendjének fenntartásáért, a közegészségügyi előírások, a technológiai utasítások betartásáért,
az elkészített ételek tálalási jelentés szerinti kiadásáért, a konyhán dolgozók munkájáért. Ennek keretében
a konyhavezető vagy a segédelőadó
a)
közreműködik az étrend összeállításában,
b)
vezeti a főzőkonyha HACCP kézikönyvében meghatározott dokumentációt,
c)
gondoskodik a főzőkonyhai berendezések, eszközök megőrzéséről, rendeltetésszerű használatáról,
tisztán tartásáról, javításáról és pótlásáról, valamint
d)
gondoskodik a konyhára beosztottak testi épségének megőrzéséről, a munka- és balesetvédelmi előírások
betartásáról, valamint az alap és időszakos, továbbá szükség esetén rendkívüli munka- és tűzvédelmi oktatás
megtartásáról.
(4) A bv. intézetben rendszeresített beosztástól függően az élelmiszer-raktáros vagy a -raktár-vezető felelős
az élelmiszerek és élelmiszer-alapanyagok szabályszerű átvételéért, tárolásáért, kiadásáért, mennyiségének és
minőségének megóvásáért. Ennek keretében az élelmiszer-raktáros vagy a -raktár-vezető
a)
folyamatosan ellenőrzi az élelmiszerek mennyiségét és minőségét, rendszeresen egyezteti a készleteket
a gépi nyilvántartással,
b)
a beérkező élelmiszereket a rendelkezésre álló bizonylatok alapján bevételezi, illetve kiadja az élelmezési
programban,
c)
folyamatosan figyelemmel kíséri az élelmiszerek fogyaszthatósági és minőségmegőrzési határidejét, valamint
d)
részt vesz a bv. intézet főzőkonyhája HACCP kézikönyvének aktualizálásában.
(5) A szakács felelős az étrendben szereplő ételek elkészítéséért, az ételkészítés folyamata alatt a technológiai előírások
és a HACCP előírások betartásáért. A gyógyélelmezésben (a továbbiakban: diétás norma) részesülő fogvatartottak
ételeinek elkészítéséhez diétás szakács végzettség vagy annak hiányában dietetikus felügyelete szükséges.

6. §

(1) A 14. § (3) bekezdése szerinti diétás normába sorolást követően a dietetikus felelős a diétás norma szerinti
élelmezésben részesülő fogvatartottak esetében az egészségi állapotuknak megfelelő étrend összeállításáért,
a fogvatartotti alapétrend figyelembevételével.
(2) A dietetikus rendszeres időközönként személyesen ellenőrzi a főzőkonyhán a diétás étrend elkészítését, valamint
a diétás étrenddel kapcsolatos panaszkivizsgáláshoz a szükséges mértékben adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
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7. §		
A büntetés-végrehajtási osztály felelős
a)
a fogvatartottak létszámának pontos meghatározásáért,
b)
a munkába állított fogvatartottak normába sorolásáért az életkor, a munkába állítás ténye, valamint
a munkavégzés jellege alapján, továbbá
c)
az orvosi diétába nem tartozó, vallási és egyéb eltérő étkeztetés engedélyeztetéséért és a fogvatartotti
nyilvántartásban történő rögzítéséért.

3. A normaélelmezés szervezése
8. §		
A bv. intézetben elhelyezett fogvatartottak élelmezését a bv. intézet normaélelmezés keretében, térítés nélkül
biztosítja.
9. §		
A bv. intézet a személyi állomány, valamint a parancsnok döntése alapján a bv. intézet személyi állományába nem
tartozó személyek étkeztetését a főzőkonyha szabad kapacitása terhére, térítés ellenében biztosítja.

4. A fogvatartottak élelmezési normái
10. §

(1) A fogvatartottak élelmezési normái:
a)
alapnorma,
b)
nem dolgozó fiatalkorúak normája,
c)
könnyű testi munkát végzők normája,
d)
könnyű testi munkát végző fiatalkorúak normája,
e)
nehéz testi munkát végzők normája,
f)
nehéz testi munkát végző fiatalkorúak normája,
g)
diétás norma,
h)
vallási okból igényelt eltérő élelmezési norma,
i)
várandós nők normája vagy
j)
szoptató anyák normája.
(2) A fogvatartottak élelmezési normán felüli kiegészítő élelmezése lehet
a)
mezőgazdasági pótélelmezés vagy
b)
védőital.

11. §

(1) Az egyes élelmezési normákhoz tartozó pótélelmeket, valamint az egyes normák esetén biztosítandó kenyér és
nyers hús mennyiségét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az egyes élelmezési normákhoz tartozó pótélelmek élelmezési pénznormáit a büntetés-végrehajtás országos
parancsnoka tárgyév január 15-éig normatív utasításban határozza meg, a tárgyévet megelőző év normaösszeg
felhasználásának, valamint az alapvető élelmiszerek inflációs rátájának figyelembevételével.

12. §		
A bv. intézet alapnorma szerinti élelmezést biztosít a nem dolgozó felnőttkorú fogvatartottak részére.
13. §

(1) A fogvatartott abban az esetben sorolható a munkavégzés jellegének megfelelő normába, ha munkáltatásának
időtartama meghaladja a napi négy órát.
(2) A dolgozó fogvatartottat a munka jellegének megfelelő norma szerinti élelmezésben kell részesíteni
a)
munkanapon,
b)
az állásidő alatt,
c)
a munkában töltött napok közé eső pihenő- és munkaszüneti napon,
d)
betegség vagy munkabaleset esetén három napig, ha az orvos más élelmezési normát nem ír elő,
e)
a fizetett szabadság alatt, ha azt a bv. intézetben tölti, valamint
f)
abban az esetben, ha iskolai oktatásban vesz részt, továbbá a vizsgákra való felkészülés érdekében a munka
alóli felmentés idején.
(3) Meg kell szüntetni a fogvatartott dolgozó norma szerinti élelmezését
a)
a munkából leváltást követő naptól, valamint
b)
a szállítás, átszállítás idejére.
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(4) A magánelzárást töltő fogvatartott részére akkor biztosítja a bv. intézet a munkakörének megfelelő besorolása
szerinti élelmezést, ha részére a munkavégzés engedélyezett.
14. §

(1) A bv. intézet diétás norma szerinti élelmezést szakorvosi javaslat esetén biztosít.
(2) A diétás normába sorolás szükségességének felmerülése esetén a szükséges vizsgálatokat a bv. intézet orvosa soron
kívül elvégzi, vagy intézkedik szakorvos általi elvégzésére.
(3) A fogvatartott diétás normába sorolásáról, valamint a diétás norma szerinti élelmezés megszüntetéséről a bv. intézet
orvosa dönt.
(4) A diétás norma szerinti élelmezés fenntartásának szükségességét a bv. intézet orvosa akut megbetegedések esetén
szükség szerinti gyakorisággal, tartósan fennálló állapot esetén rendszeresen felülvizsgálja.

15. §		
A várandós nők normája szerinti élelmezést a várandósság harmadik hónapjától a szülés időpontjáig biztosítja
a bv. intézet.
16. §		
A szoptató anyák normája szerinti élelmezést a szüléstől kezdődően a csecsemővel történő együttes elhelyezés
ideje alatt biztosítja a bv. intézet.
17. §		
Az élelmezési normán felüli kiegészítő élelmezésként
a)
mezőgazdasági pótélelmezés az aratási és betakarítási munkákban részt vevőknek a munkában töltött
napokra,
b)
védőital a zárttéri és szabadtéri munkahelyen tartósan 24 °C hőmérsékletet meghaladó munkahelyi
átlaghőmérséklet esetén
számolható el.

5. Az étrendtervezés szabályai
18. §

(1) A bv. intézet valamennyi élelmezési norma tekintetében a parancsnok által meghatározott időszakra vonatkozóan
étrendet készít az élelmezés tervszerűségének biztosítása érdekében.
(2) A parancsnok heti, dekádonkénti vagy havi időszakot határozhat meg.

19. §		
Az élelmezési csoportvezető vagy élelmezésvezető a napi étkezéseket a 18. §-ban foglaltak alapján biztosítja.
20. §		
Az étrend összeállítása során biztosítani kell, hogy
a)
a 2. mellékletben foglalt változatossági mutató az egymást követő kétszer tíz nap meleg étkezéseinek
vonatkozásában ne legyen kisebb 85%-nál,
b)
az egymást követő kétszer tíz nap meleg étkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal forduljon elő,
c)
az egészséges táplálkozás alapelvei érvényesüljenek,
d)
az általános közízlésnek megfelelő ételeket, idényjellegű élelmiszereket tartalmazzon, valamint
e)
diétás norma esetén az adott speciális étrend dietoterápiás előírásai érvényesüljenek.
21. §

(1) Az étrendet a gazdasági vezető által koordinált bizottság állítja össze, és a parancsnok hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bizottság tagjai
a)
az élelmezési csoportvezető vagy élelmezési vezető,
b)
az egészségügyi szakterület vezetője által kijelölt személy,
c)
a konyhavezető és
d)
a dietetikus.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti személyként orvos vagy az egészségügyi szakszemélyzet egy tagja jelölhető ki.

6. Az élelmezési szakterület ellenőrzése, felügyelete
22. §

(1) Ellenőrzés érdekében a főzőkonyha területére jogosult belépni
a)
a parancsnok és helyettese,
b)
a biztonsági osztályvezető, a biztonsági tiszt és az ellenőrzéssel megbízott felügyelő,
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c)
a gazdasági vezető és a személyi állomány ellenőrzéssel megbízott tagja,
d)
a felügyeletet, irányítást gyakorló szerv ellenőrzésre jogosult tagja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyi körön kívül más személy csak a parancsnok engedélye alapján léphet
a főzőkonyha területére.
23. §		
Az ellenőrzés érdekében belépésre jogosult a főzőkonyha területén
a)
köteles köpenyt, sapkát és lábzsákot viselni,
b)
az előkészített élelmiszerhez, nyersanyaghoz, készételhez nem nyúlhat, az ételből kóstolásra mintát
a szakácstól kérhet,
c)
köteles a HACCP kézikönyvben meghatározott higiéniai előírásokat maradéktalanul betartani.
24. §

(1) A HACCP-rendszer működését, alkalmazását, megfelelőségét a gazdasági vezető által koordinált bizottság legalább
félévente köteles felülvizsgálni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bizottság tagjai
a)
a gazdasági vezető,
b)
az élelmezési csoportvezető vagy élelmezésvezető,
c)
a karbantartó műhelyvezető,
d)
a munkavédelmi felügyelő, valamint
e)
az egészségügyi szakterület vezetője által kijelölt személy.
(3) A gazdasági vezető a vizsgálat eredményéről jelentést, az esetlegesen feltárt hiányosságok felszámolására cselekvési
tervet készít, amelyet a parancsnok hagy jóvá.

7. Záró rendelkezések
25. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 13/2022. (IV. 29.) BM rendelethez
1. A fogvatartotti élelmezési normák kenyér- és nyershús-kiszabatai
A

B

C

Norma

Pótélelmezés meghatározása

D

E

Kenyérkiszabat

Nyershús-kiszabat

(g)

(g)

1.

Fogvatartotti norma meghatározása

2.

Alapnorma

Alapnorma

–

400

40

3.

Nem dolgozó fiatalkorúak
normája

Alapnorma

Nem dolgozó fiatalkorúak
pótélelme

400

40

4.

Könnyű testi munkát végző
felnőttkorúak normája

Alapnorma

Könnyű testi munkát végző
fiatalkorúak pótélelme

400

80

5.

Könnyű testi munkát végző
fiatalkorúak normája

Alapnorma

Könnyű testi munkát végző
fiatalkorúak pótélelme

400

90

6.

Nehéz testi munkát végző
felnőttkorúak normája

Alapnorma

Nehéz testi munkát végzők
pótélelme

400

90

7.

Nehéz testi munkát végző
fiatalkorúak normája

Alapnorma

Nehéz testi munkát végző
fiatalkorúak pótélelme

400

100

8.

Diétás norma

Alapnorma

Diétás pótélelem

400

80

meghatározása
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9.

Vallási okból igényelt eltérő
élelmezési norma

Alapnorma

Vallási pótélelem

400

40

10.

Várandós nők normája

Alapnorma

Várandós pótélelem

400

90

11.

Szoptató anyák normája

Alapnorma

Szoptató anya pótélelme

400

90

2. A diétás norma szerinti élelmezésben részesülő fogvatartottak esetében a kenyér- és húskiszabat mennyisége
orvosi utasításra csökkenthető vagy növelhető, illetve a kenyér más pékáruval helyettesíthető.
3. A kenyérkiszabatok mennyisége a parancsnok döntése alapján csökkenthető, amennyiben dokumentummal
alátámaszthatóan, legalább harminc napon keresztül jelentős az el nem fogyasztott kenyérből származó hulladék
mennyisége.
4. A nyershús-kiszabatok biztosításánál a nyershúson kívül húskészítmények is felhasználhatók, azzal, hogy
a húskészítmények közül csak 50%-os húsértékként vehető figyelembe a párizsi, krinolin, virsli, májkrém, kenőmájas,
disznósajt, bőrsajt, hurka, bácskai, különféle felvágottak, a sertésfej, a köröm, a szív, a tüdő, a lép és a baromfiaprólék.

2. melléklet a 13/2022. (IV. 29.) BM rendelethez

2. melléklet a .../2022. (…) BM rendelethez

1. A változatossági mutató számítási módja:

1. A változatossági mutató számítási módja:

2. Az 1. pont szerinti képletben használt megjelölések:

2. Az 1. pont szerinti képletben használt megjelölések:

2.1. V = változatossági mutató,

2.1. V = változatossági mutató,
2.2. ff==féleségek
száma:
nyersanyag
és ételkészítési
technológiák
kombinációját
tekintve,
2.2.
féleségek
száma:
nyersanyag
és ételkészítési
technológiák
kombinációját
2.3. e = előfordulások száma.

2.3.

e

=

előfordulások

tekintve,
száma.

A belügyminiszter 14/2022. (IV. 29.) BM rendelete
a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás
végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló
16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosításáról
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi
CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 2. § és az 1. melléklet tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. és 21. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:
1. §		
A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás
végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.)
BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(3) Az országos parancsnok a Bv. tv. 388. § (1) bekezdése szerinti hatáskörét a rendelkezési jogkör gyakorlójának
hozzájárulásával gyakorolhatja. Ha a büntetés-végrehajtási intézetek telítettségének mérséklése érdekében
szükséges, az országos parancsnok a vádemelést követően az előzetes hozzájárulás kérése helyett a rendelkezési
jogkör gyakorlójának tájékoztatása mellett a letartóztatott átszállításáról rendelkezhet.”
2. §		
Az R. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 14/2022. (IV. 29.) BM rendelethez
„4. melléklet a 16/2018. (VI. 7.) BM rendelethez

Az elzárásra ítélt, illetve a szabálysértési elzárást töltő személy lakóhelye szerint kijelölhető büntetésvégrehajtási intézetek

1

A

B

Lakóhely

Büntetés-végrehajtási intézet

2

Budapest főváros

Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet

3

Pest megye és Komárom-Esztergom megye

a) Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
– Baracska (férfiak)

4

Baranya megye

Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

5

Bács-Kiskun megye

Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

6

Békés megye

Szegedi Fegyház és Börtön

7

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet

8

Csongrád-Csanád megye

Szegedi Fegyház és Börtön

9

Fejér megye

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

10

Győr-Moson-Sopron megye

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

11

Hajdú-Bihar megye

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

12

Heves megye

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

13

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet

14

Nógrád megye

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

15

Somogy megye

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

16

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

17

Tolna megye

Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

18

Vas megye

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

19

Veszprém megye

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

20

Zala megye

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

b) Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

”
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A belügyminiszter 15/2022. (IV. 29.) BM rendelete
az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok
tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015 (II. 27.) BM rendelet módosításáról
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (7) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet K) pontjában foglalt
táblázat 3. sorában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:
1. §

(1) Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége
során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015. (II. 27.) BM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 27.)
BM rendelet] 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti létesítmények területén lévő mindazon technológiai és
nem technológiai létesítmények berendezéseire, műszaki megoldásaira és kapcsolódó tevékenységeire, amelyekre
e rendelet követelményt támaszt.”
(2) Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az 1. melléklet I. Fejezet 6.19. pontjában foglalt követelményeket meglévő technológiai létesítmény
átalakításánál, bővítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni.”

2. §		
Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában
a) aktív és passzív tűzvédelmi eszközök: azon műszaki megoldások, beépített tűzvédelmi berendezések és
védelmi intézkedések összessége, amelyek a tűz keletkezésének megakadályozásával, észlelésével és jelzésével,
továbbterjedésének megakadályozásával, eloltásával vagy egyéb módon csökkentik a tűzkockázatot,
b) manuális tűzoltási képesség: a létesítményi tűzoltóság vagy az atomerőmű, a kutatóreaktor, a kiégett fűtőelemek
átmeneti száraz tárolója, valamint a tároló létesítmény személyzetének a tűz károsító hatásainak csökkentésére
irányuló beavatkozása az atomerőműben, a kutatóreaktorban, a kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolójában és
a tároló létesítményben keletkezett tűz esetén,
c) mélységi védelem: a tűzesetek keletkezésének megelőzése, a tűzesetek lehető leggyorsabb detektálása és eloltása
a kár csökkentése érdekében, valamint a még nem eloltott tüzek terjedésének megakadályozása annak érdekében,
hogy az atomerőmű, a kutatóreaktor, a kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolója és a tároló létesítmény
funkcióira gyakorolt hatásuk minimalizálható legyen,
d) nukleáris, radioaktív technológia: az atomenergia békés célú alkalmazása érdekében – a nukleáris láncreakció
hasznosítására, az ionizáló sugárzás létrehozására, a nukleáris és más radioaktív anyagok alkalmazására, tárolására
szolgáló, vagy ahhoz kapcsolódóan – alkalmazott rendszerek, rendszerelemek összessége,
e) technológiai helyiség: nukleáris, radioaktív technológiát és annak működéséhez szükséges kiszolgáló gépet,
berendezést, egyéb eszközt tartalmazó helyiség,
f ) technológiai létesítmény: az atomerőművön, a kutatóreaktoron, a kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolóján,
vagy az egyéb tároló létesítményen belüli nukleáris, radioaktív technológiát, az ezekkel a rendszerekkel technológiai
kapcsolatban álló gépek, berendezések és építményeik, valamint a nukleáris, radioaktív technológia működéséhez
szükséges kiszolgáló gépet, berendezést tartalmazó helyiség, épület, építmény,
g) technológiai tűzszakasz: nukleáris, radioaktív technológiát és a nukleáris technológia működéséhez szükséges
kiszolgáló gépet, berendezést, helyiséget tartalmazó tűzszakasz,
h) tűzbiztonság: az atomerőmű, a kutatóreaktor, a kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolója, valamint a tároló
létesítmény olyan minőségi sajátossága, amely a vonatkozó nukleáris-, sugár-, valamint műszaki biztonsági célok
figyelembevételével, műszaki, személyi és szervezési megoldások alkalmazásával biztosítja a létesítmények
tűzvédelmét társadalmilag, hatóságilag és nemzetközileg elfogadott gyakorlat figyelembevételével,
i) tűzcella: tűzszakaszon belül aktív, illetve passzív tűzvédelmi eszközökkel ellátott olyan tér, helyiség, épületrész,
ahol tűzszakasz nem létesíthető a technológiai és egyéb speciális belső kialakítások miatt,
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j) tűzkockázat: az atomerőmű, a kutatóreaktor, a kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolója és tároló létesítmény
biztonsági rendszerei, rendszerelemei tűz általi veszélyeztetettségének mértéke a tüzek bekövetkezésének
valószínűsége, valamint a tüzek által okozott károk súlyossága alapján,
k) tűzkockázat-elemzés: a tűzkockázat bemutatását, valamint annak csökkentésére irányuló feladatokra és műszaki
megoldásokra vonatkozó javaslatokat összefoglaló dokumentáció.”
3. §		
Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tűzvédelmi szervezet tagjai kötelesek a tűzvédelmi követelményeket megtartani, megtartatni, illetve azok
betartását ellenőrizni. A tűzvédelmi szervezet tagjai a tűzvédelmi követelmények megsértése esetén a nukleáris
biztonsági szint fenntartásával a munkavégzést leállíthatják.”
4. §		
Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet
a)
1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b)
2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
5. §		
Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § Ez a rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról
szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. július 8-i 2014/87/Euratom tanácsi irányelv 4. cikk
(1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”
6. §		
Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet
a)
1. § (2) bekezdésében az „Az e rendelettel megállapított műszaki követelményeket” szövegrész helyébe
az „Az e rendelettel megállapított műszaki követelményeket – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdésében a „Szabályzat” szövegrész helyébe az „NTSZ” szöveg,
c)
3. § (3) bekezdésében az „A Szabályzat” szövegrész helyébe az „Az NTSZ” szöveg, az „A Szabályzatban”
szövegrész helyébe az „Az NTSZ-ben” szöveg
lép.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
8. §

(1) Ez a rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról
szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. július 8-i 2014/87/Euratom tanácsi irányelv 4. cikk
(1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes
bejelentése megtörtént.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 15/2022. (IV. 29.) BM rendelethez
1. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 1. melléklet I. fejezet 2.3. pontja helyébe a következő pont lép:
„2.3. A védelem mértékének meg kell felelnie a biztonság szempontjából fontos rendszer, rendszerelem
működésével szemben támasztott időkorlát követelményeinek.”
2. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 1. melléklet I. fejezet 2.4. pont f ) és g) alpontja helyébe a következő alpontok lépnek:
(A tervezés során a tűzkockázat csökkentése, a tűzbiztonság növelése érdekében az alábbiakat szükséges figyelembe
venni:)
„f ) a technológiai létesítményen belül száraz transzformátorokat lehet létesíteni,
g) az olajtöltésű transzformátorokat szabadtéren vagy nem technológiai létesítményben kell elhelyezni,”
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3. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 1. melléklet I. fejezet 6.9. pontja helyébe a következő pont lép:
„6.9. A technológiai helyiségeket tartalmazó tűzszakaszoknak teljes körű tűzjelzéssel kell rendelkeznie.
A védelemből azok a terek hagyhatók ki, amelyeknél a sugárzási vagy klimatikus viszonyok nem teszik lehetővé
az érzékelők megbízható működését. Tűzcellák esetében a tűzjelzés kiépítésének szükségességét egyedileg,
tűzkockázat-elemzéssel kell megállapítani.”
4. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 1. melléklet I. fejezete a következő 6.19. ponttal egészül ki:
„6.19. Az atomerőmű oltóvíz-ellátásának speciális szempontjai a következők:
a) az oltóvíz megfelelő nyomását és intenzitását biztosító szivattyúkat a működésükhöz szükséges üzemi
körülmények biztosítása érdekében önálló, a szabadtérhez közvetlenül kapcsolódó épületben kell elhelyezni, amely
aa) a vonatkozó műszaki követelmények szerint kialakított beépített tűzjelző- és oltóberendezéssel védett,
ab) tűz esetén az előírt időtartamig biztosítja a telepített szivattyúk működéséhez szükséges védelmet, és
ac) az atomerőmű rendeltetéséből adódó egyedi körülményeket is figyelembe véve kerül elhelyezésre és
kialakításra,
b) a szivattyúk üzemelését biztosító energia-ellátás módját úgy kell meghatározni és kialakítani, hogy az oltóvíz
megfelelő nyomása és intenzitása folyamatosan biztosított legyen, a fokozott biztonságú vízforrás követelményei
figyelembevételével,
c) az oltóvíz megfelelő nyomását és intenzitását biztosító szivattyúk között automatikus átkapcsolást kell biztosítani,
d) az oltóvíz-ellátást biztosító vezetékhálózatot úgy kell kialakítani, hogy bármely vezeték-szakaszban történő
egyszeres meghibásodás során is az oltóvíznek megfelelő nyomással és intenzitással rendelkezésre kell állnia
a vonatkozó műszaki követelmények szerinti távolságon belül.”
5. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 1. melléklet I. fejezet 8.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„8.1. A tűzkockázat-elemzést determinisztikus alapon kell elkészíteni. Új atomerőművi blokk esetén a tűzkockázatelemzés feladata meghatározni az atomerőmű biztonságos állapotba hozásában részt vevő erőművi rendszerek
tűz általi sérülésének veszélyéből származó kockázatokat. A tűzkockázat-elemzés megalapozza a kockázat
csökkentésére és legalacsonyabb szinten tartásához szükséges műszaki-adminisztratív intézkedéseket. Működő
atomerőművek esetén a tűzkockázat-elemzés feladata a meglévő tűzkockázat-elemzés figyelembevételével
a tervezett műszaki változások, átalakítások, állandó vagy ideiglenes módosítások a tűzkockázatra gyakorolt
hatásának felmérése, a szükséges műszaki-adminisztratív intézkedések meghatározása annak érdekében, hogy
kockázatnövekedés ne következzen be, valamint annak igazolása, hogy az atomerőmű megfelel az általános
alapelvekben meghatározott tűzvédelmi, tűzbiztonsági kritériumoknak, a tűzvédelmi intézkedések megfelelnek
a nukleáris biztonság és a sugárvédelem követelményeinek.”
6. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 1. melléklet II. fejezet 6.8. pontja helyébe a következő pont lép:
„6.8. A technológiai helyiségeket tartalmazó tűzszakaszoknak teljes körű tűzjelzéssel kell rendelkeznie.
A védelemből azok a terek hagyhatók ki, amelyeknél a sugárzási vagy klimatikus viszonyok nem teszik lehetővé
az érzékelők megbízható működését. Tűzcellák esetében a tűzjelzés kiépítésének szükségességét egyedileg,
tűzkockázat-elemzéssel kell megállapítani.”
7. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 1. melléklet II. fejezet 10.7. pontja helyébe a következő pont lép:
„10.7. A kutatóreaktor szabályozási rendszerében meg kell határozni a beépített tűzvédelmi berendezések,
eszközök, készülékek időszakos ellenőrzésének, tesztelésének és karbantartásának követelményeit, összhangban
a jogszabályi követelményekkel, valamint az Nukleáris Biztonsági Szabályzatokban meghatározott biztonsági
normák előírásaival.”
8. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 1. melléklet II. fejezete a következő 12.7. ponttal egészül ki:
„12.7. Éghető anyagú védőruhák és védőeszközök tárolása csak azon technológiai helyiségekben megengedett,
ahol az átöltözéshez végleges vagy ideiglenes egészségügyi zsilipek vannak kialakítva.”
9. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 1. melléklet III. fejezet 6.4. pontja helyébe a következő pont lép:
„6.4. A technológiai helyiségeket tartalmazó tűzszakaszoknak teljes körű tűzjelzéssel kell rendelkeznie.
A védelemből azok a terek hagyhatók ki, amelyeknél a sugárzási vagy klimatikus viszonyok nem teszik lehetővé
az érzékelők megbízható működését, valamint a kiégett üzemanyagot tartalmazó térrész. Tűzcellák esetében
a tűzjelzés kiépítésének szükségességét egyedileg, tűzkockázat-elemzéssel kell megállapítani.”
10. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 1. melléklet III. fejezet 9.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„9.1. Az egyes belső szabályzóknak illeszkedniük kell a tároló irányítási rendszer követelményeihez, és ki
kell terjedniük a tároló különböző üzemállapotaira. A tároló esetében megkülönböztethető üzemállapotok
a következők:
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a) szakszemélyzettel működtetett üzemállapot, amely a tároló olyan aktív és passzív üzemállapota, amikor
a tárolóban kazettakezelési, karbantartási, javítási, ellenőrzési, átalakítási, takarítási, vészjelzéskezelési
tevékenységet végeznek, valamint
b) szakszemélyzet nélküli üzemállapot, amely a tároló olyan passzív üzemállapota, amikor a tárolóban karbantartási,
javítási, ellenőrzési, átalakítási, takarítási, vészjelzéskezelési tevékenység végzése nincs, az épület lezárt állapotú,
a rendszer csak távfelügyelettel ellenőrzött.”
11. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 1. melléklet III. fejezete a következő 9.9. ponttal egészül ki:
„9.9. A tároló szabályozási rendszerében meg kell határozni a beépített tűzvédelmi berendezések, eszközök,
készülékek időszakos ellenőrzésének, felülvizsgálatának és karbantartásának követelményeit, összhangban
a jogszabályi követelményekkel, valamint a Nukleáris Biztonsági Szabályzatokban meghatározott biztonsági normák
előírásaival.”
12. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 1. melléklet III. fejezete a következő 11.4. ponttal egészül ki:
„11.4. Éghető anyagú védőruhák és védőeszközök tárolása csak azon technológiai helyiségekben megengedett,
ahol az átöltözéshez végleges vagy ideiglenes egészségügyi zsilipeket alakítottak ki.”
13. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 1. melléklet
a)
I. fejezet 1.1. pontjában, III. fejezet 1.1. pontjában az „a jelen Szabályzatban” szövegrész helyébe
az „az NTSZ-ben” szöveg,
b)
I. fejezet 3.1. pontjában, II. fejezet 3.1. pontjában, III. fejezet 3.1. pontjában az „a magas” szövegrész helyébe
az „az 1500 MJ/m2 feletti” szöveg,
c)
I. fejezet 3.1. pontjában, I. fejezet 4.5. pontjában, II. fejezet 3.1. pontjában, II. fejezet 4.5. pontjában, III. fejezet
3.1. pontjában a „másodlagos tűzszakasz” szövegrész helyébe a „tűzcella” szöveg,
d)
I. fejezet 3.6. pontjában, II. fejezet 3.6. pontjában, III. fejezet 3.2. pontjában a „másodlagos tűzszakasznak”
szövegrész helyébe a „tűzcellának” szöveg,
e)
I. fejezet 3.9. pontjában, II. fejezet 3.8. pontjában, III. fejezet 3.3. pontjában a „meghatározni” szövegrész
helyébe az „alátámasztani” szöveg,
f)
I. fejezet 3.9. pontjában, II. fejezet 3.8. pontjában, III. fejezet 3.3. pontjában a „másodlagos tűzszakaszok”
szövegrész helyébe a „tűzcellák” szöveg,
g)
I. fejezet 3.10. pontjában, II. fejezet 3.9. pontjában a „másodlagos tűzszakaszokat” szövegrész helyébe
a „tűzcellákat” szöveg,
h)
I. fejezet 3.11. pontjában, II. fejezet 3.10. pontjában a „passzív vagy aktív tűzvédelmi eszközzel” szövegrész
helyébe a „tűzcella kialakításával” szöveg, a „megoldásokat” szövegrész helyébe a „megoldások
megfelelőségét” szöveg,
i)
I. fejezet 7.2. pont f ) alpontjában az „alapján” szövegrész helyébe a „megállapításait figyelembe véve” szöveg,
j)
I. fejezet 8.5. pont d) alpontjában a „tűzszakaszok között és” szövegrész helyébe a „tűzszakaszok között,
tűzcellákban és” szöveg,
k)
I. fejezet 8.8. pontjában, II. fejezet 8.6. pontjában az „aktív és passzív védelmet” szövegrész helyébe az „aktív és
passzív tűzvédelmi eszközöket” szöveg,
l)
I. fejezet 8.9. pontjában a „tűzoltás másodlagos hatásaira” szövegrész helyébe a „tűzoltás nukleáris biztonságra
gyakorolt másodlagos hatásaira” szöveg,
m)
I. fejezet 10.5. pontjában, II. fejezet 10.5. pontjában, III. fejezet 9.5. pontjában a „gyújtóforrások” szövegrész
helyébe a „gyújtóforrások, tűzveszélyes tevékenységek” szöveg,
n)
I. fejezet 10.11. pontjában, II. fejezet 10.10. pontjában, III. fejezet 9.7. pontjában az „időszakos felülvizsgálatára”
szövegrész helyébe az „időszakos felülvizsgálatára, valamint annak eredményeként meghatározott
intézkedések végrehajtására” szöveg,
o)
II. fejezet 1.1. pontjában az „a Szabályzatban” szövegrész helyébe az „az NTSZ-ben” szöveg,
p)
II. fejezet 2.3. pontjában, III. fejezet 2.2. pontjában a „rendszer” szövegrész helyébe a „biztonság
szempontjából fontos rendszer, rendszerelem” szöveg,
q)
II. fejezet 2.4. pont f ) alpontjában, III. fejezet 2.3. pont e) alpontjában a „transzformátorok alkalmazását kell
előnyben részesíteni” szövegrész helyébe a „transzformátorokat lehet létesíteni” szöveg,
r)
II. fejezet 10.8. pontjában a „Szabályzatban” szövegrész helyébe a „Szabályzatokban” szöveg,
s)
III. fejezet 1.1. pontjában a „tervezése” szövegrész helyébe a „tervezése (e fejezetben a továbbiakban együtt:
tervezés)” szöveg, a „tűzvédelmi dokumentációt” szövegrész helyébe a „tűzvédelmi dokumentációt és
tűzkockázat-elemzést” szöveg,
t)
III. fejezet 2.1. pontjában az „elemeket” szövegrész helyébe a „rendszereket és rendszerelemeket” szöveg,
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u)
v)

III. fejezet 3.4. pontjában a „passzív vagy aktív tűzvédelmi eszközökkel” szövegrész helyébe a „tűzcella
kialakításával” szöveg, a „megoldásokat” szövegrész helyébe a „megoldások megfelelőségét” szöveg,
III. fejezet 8.6. pontjában az „aktív és passzív védelmeket” szövegrész helyébe az „aktív és passzív tűzvédelmi
eszközöket” szöveg,
III. fejezet 11.3. pontjában a „létesítmény” szövegrész helyébe a „technológiai létesítmény” szöveg

w)
lép.
14. Hatályát veszti az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 1. melléklet
a)
I. fejezet 3.13. pontjában az „Az indokoltságot tűzkockázat elemzéssel kell alátámasztani.” szövegrész,
b)
I. fejezet 6.5. pontja,
c)
I. fejezet 6.12. pontja,
d)
II. fejezet 3.12. pontjában az „A hő- és füstelvezető rendszer megfelelőségét tűzkockázat-elemzéssel kell
alátámasztani.” szövegrész,
e)
II. fejezet 6.11. pontja,
f)
III. fejezet 1.5. pontja.

2. melléklet a 15/2022. (IV. 29.) BM rendelethez
1. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 2. melléklet I. fejezet 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1. Tároló létesítmény bővítése vagy új tároló létesítmény tervezése (e fejezetben a továbbiakban: tervezés)
során készített tervdokumentációnak tűzvédelmi dokumentációt és tűzkockázat-elemzést kell tartalmaznia.
A tervdokumentáció felépítésének és tartalmának az RTSZ-ben nem szabályozott esetekben a más jogszabályokban
foglaltaknak, valamint a vonatkozó műszaki követelményeknek meg kell felelnie. A szakterületi tervdokumentáció
tűzvédelmi fejezeteinek összehangolása szükséges a létesítmény komplex tűzbiztonságának megítélhetősége
érdekében.”
2. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 2. melléklet I. fejezete a következő 1.5. ponttal egészül ki:
„1.5. Tűz esetén is biztosítani kell a tároló létesítmény állapotának monitorozását és a radioaktív anyagok
kikerülésének megakadályozását.”
3. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 2. melléklet I. fejezete a következő 2.3. ponttal egészül ki:
„2.3. A védelem mértékének meg kell felelnie a biztonság szempontjából fontos rendszer, rendszerelem
működésével szemben támasztott időkorlát követelményeinek.”
4. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 2. melléklet I. fejezet 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.4. A technológiai helyiségeket tartalmazó tűzszakaszoknak teljes körű tűzjelzéssel kell rendelkeznie.
A védelemből azok a terek hagyhatók ki, amelyeknél a sugárzási vagy klimatikus viszonyok nem teszik lehetővé
az érzékelők megbízható működését. Tűzcellák esetében a tűzjelzés kiépítésének szükségességét egyedileg,
tűzkockázat-elemzéssel kell megállapítani.”
5. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 2. melléklet I. fejezete a következő 9.8. és 9.9. ponttal egészül ki:
„9.8. Az egyes belső szabályzóknak illeszkedniük kell a tároló létesítmény irányítási rendszer követelményeihez, és ki
kell terjedniük a tároló létesítmény különböző üzemállapotaira.
9.9. A tároló szabályozási rendszerében meg kell határozni a beépített tűzvédelmi berendezések, eszközök,
készülékek időszakos ellenőrzésének, felülvizsgálatának és karbantartásának követelményeit, összhangban
a jogszabályi követelményekkel, valamint a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését
biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló
kormányrendelet szerinti Biztonsági Szabályzatban meghatározott biztonsági normák előírásaival.”
6. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 2. melléklet I. fejezet a következő 11.4. ponttal egészül ki:
„11.4. Éghető anyagú védőruhák és védőeszközök tárolása csak azon technológiai helyiségekben megengedett,
ahol az átöltözéshez végleges vagy ideiglenes egészségügyi zsilipeket alakítottak ki.”
7. Az 5/2015. (II. 27.) BM rendelet 2. melléklet
a)
I. fejezet 2.1. pontjában az „elemeket” szövegrész helyébe a „rendszereket és rendszerelemeket” szöveg,
b)
I. fejezet 2.2. pont b) alpontjában a „csak száraz transzformátorok alkalmazhatóak” szövegrész helyébe
a „száraz transzformátorokat lehet létesíteni” szöveg,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
lép.
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I. fejezet 3.4. pontjában a „meghatározni” szövegrész helyébe az „alátámasztani” szöveg, a „másodlagos
tűzszakaszok” szövegrész helyébe a „tűzcellák” szöveg,
I. fejezet 8.1. pontjában a „sugárvédelem” szövegrész helyébe a „nukleáris biztonság és a sugárvédelem”
szöveg,
I. fejezet 8.6. pontjában az „aktív és passzív védelmeket” szövegrész helyébe az „aktív és passzív tűzvédelmi
eszközöket” szöveg,
I. fejezet 9.4. pontjában a „gyújtóforrások” szövegrész helyébe a „gyújtóforrások, tűzveszélyes tevékenységek”
szöveg,
I. fejezet 9.6. pontjában az „időszakos felülvizsgálatára” szövegrész helyébe az „időszakos felülvizsgálatára,
valamint annak eredményeként meghatározott intézkedések végrehajtására” szöveg,
I. fejezet 11.3. pontjában a „létesítmény” szövegrész helyébe a „technológiai létesítmény” szöveg

Az emberi erőforrások minisztere 13/2022. (IV. 29.) EMMI rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel
kapcsolatos, jogharmonizációs célú módosításáról
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pont ca) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés o) pontjában és
(5) bekezdés c) pont cd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 20–23. §, a 25–30. §, a 9. és 13. alcím, valamint a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §
(2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés r), s) és t) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím és a 2. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(3) bekezdés a)–c) 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 Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 8. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím és a 3. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont
kd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 11. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 12. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű
szolgáltatásokért fizetendő díjakról 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosítása
1. §		
A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő
díjakról 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet [a továbbiakban: 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet] a következő 6. §-sal egészül
ki:
„6. § E rendelet
a) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet
módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet 111. cikkének,
b) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 rendelet 104. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
2. §		
Az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet
a)
2. § (7) bekezdésében az „orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálati” szövegrész helyébe az „orvostechnikai
eszköz klinikai vizsgálati és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz teljesítőképesség-vizsgálati” szöveg,
b)
1. számú mellékletében foglalt táblázat II.7. sorában az „orvostechnikai eszköz” szövegrész helyébe
az „orvostechnikai eszköz és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz” szöveg,
c)
1. számú mellékletében foglalt táblázat II.8. sorában az „EüM rendelet követelményeinek” szövegrész
helyébe az „EüM rendelet és az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet
és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
valamint a 8/2003. ESzCsM rendelet és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a
98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i
(EU) 2017/746 rendelet követelményeinek” szöveg,
d)
1. számú mellékletében foglalt táblázat II.11. sorában a „klinikai vizsgálatának engedélyezése” szövegrész
helyébe a „klinikai vizsgálatának és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz teljesítőképességvizsgálatának – ide nem értve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 160/A. § (10) bekezdése
szerinti teljesítőképesség-vizsgálatokat – engedélyezése” szöveg,
e)
1. számú mellékletében foglalt táblázat II.12. sorában a „7. § (5) bekezdése és 7/A. § (3) bekezdése” szövegrész
helyébe a „7/A. § (2) bekezdése és 16. § (1g) bekezdése” szöveg
lép.
3. §		
Hatályát veszti az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat
a)
II.1. sorában az „az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök 7. § (1) és (2) bekezdése szerint a készülék,
berendezés, gép, rendszer nyilvántartásba vétele, a bejelentésben legfeljebb 60 termék (legfeljebb
60 sorban) feltüntetésével, valamint a 8/2003. ESzCsM rendelet” szövegrész,
b)
II.5. sorában a „ , II.6.” szövegrész,
c)
II.6. sora,
d)
II.12. sorában az „a bejelentésben legfeljebb 60 termék (legfeljebb 60 sorban) feltüntetésével” szövegrészek.
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2. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra
és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.)
EüM rendelet módosítása
4. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes
kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet
16/A. § (9) bekezdésében az „in vitro orvostechnikai eszközökről szóló jogszabály” szövegrész helyébe az „in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 rendelet, az in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet” szöveg lép.

3. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosítása
5. §		
Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet [a továbbiakban: 23/2002.
(V. 9.) EüM rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet előírásait kell alkalmazni minden az Eütv. 157. §-a szerinti emberen végzett orvostudományi
kutatásra (a továbbiakban: kutatás). Vizsgálati gyógyszer, orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálata, valamint in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszköz teljesítőképesség-vizsgálata – ide nem értve a (2) bekezdésben meghatározott
vizsgálatokat – esetén az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati gyógyszerek klinikai vizsgálatáról és a helyes
klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet, valamint az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról
és az in vitro diagnosztikai eszközök teljesítőképesség-vizsgálatáról szóló miniszteri rendelet rendelkezései
az irányadóak. Orvostudományi kutatásnak minősül különösen
a) a diagnosztikus, terápiás, megelőzési és rehabilitációs eljárások tökéletesítésére, új eljárások kidolgozására,
valamint a betegségek kóroktanának és kórlefolyásának jobb megértésére irányuló,
b) a genetikai,
c) az élő emberből vagy halottból eltávolított sejtekkel, sejtalkotórésszel, szövettel, szervvel, testrésszel végzett,
d) az epidemiológiai,
e) a közegészségügyi-járványügyi érdekből végzett,
f ) az ivarsejten, embrión végzett
kutatás.
(2) E rendelet beavatkozással nem járó vizsgálatokra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglaltak szerint
alkalmazni kell az Eütv. 164/A. § (10) bekezdése szerinti, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel végzett
teljesítőképesség-vizsgálatokra.”
6. §

(1) A 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) beleegyező nyilatkozat: a vizsgálatban részt vevő cselekvőképes személynek az Eütv. 159. § (1) bekezdés e) pontja
szerinti nyilatkozata, illetve korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi
ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében, valamint valamely vagyoni jellegű ügycsoport tekintetében
részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy esetén az Eütv. 159. § (4) bekezdés d) pontja szerinti
nyilatkozat, orvostechnikai eszközzel végzett, beavatkozással nem járó vizsgálat esetén az orvostechnikai
eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint
a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: MDR) 2. cikk 55. pontja szerinti, valamint in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközzel végzett, az e rendelet hatálya alá tartozó teljesítőképesség-vizsgálat esetén
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: IVDR) 2. cikk 58. pontja szerinti tájékoztatáson alapuló beleegyező nyilatkozat;
b) kutatási terv: a kutatás céljait, tervezett menetét, módszereit, statisztikai szempontjait és szervezési kérdéseit
tartalmazó, az e rendeletben foglaltak szerint előzetesen elkészített dokumentáció; ideértve annak további
változatait és módosításait, orvostechnikai eszközzel végzett, beavatkozással nem járó vizsgálat esetén az MDR
2. cikk 47. pontja szerinti klinikai vizsgálati terv, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközzel végzett, az e rendelet
hatálya alá tartozó teljesítőképesség-vizsgálat esetén az IVDR 2. cikk 43. pontja szerinti teljesítőképesség-vizsgálati
terv;”
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(2) A 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 2. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„d) nemkívánatos esemény: a kutatásban részt vevő egészségi állapotában bekövetkezett kedvezőtlen változás,
amely nem szükségszerűen következik az alkalmazott kezelésből, orvostechnikai eszközzel végzett, beavatkozással
nem járó vizsgálat esetén az MDR 2. cikk 57. pontja szerinti esemény, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközzel
végzett, az e rendelet hatálya alá tartozó teljesítőképesség-vizsgálat esetén az IVDR 2. cikk 60. pontja szerinti
esemény;
e) súlyos, nemkívánatos esemény: olyan nem kívánatos esemény, amely az életet veszélyezteti, kórházi kezelést
tesz szükségessé, vagy azt meghosszabbítja, maradandó egészségkárosodást, fogyatékosságot, veleszületett
rendellenességet, születési hibát vagy halált okoz, orvostechnikai eszközzel végzett, beavatkozással nem járó
vizsgálat esetén az MDR 2. cikk 58. pontja szerinti esemény, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközzel végzett,
az e rendelet hatálya alá tartozó teljesítőképesség-vizsgálat esetén az IVDR 2. cikk 61. pontja szerinti esemény;”
(3) A 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában az MDR-ben, az IVDR-ben, az Eütv.-ben,
valamint az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények
klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai
eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben
[a továbbiakban: 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] foglalt fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni.”
7. §		
A 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A kutatás vezetője a kutatás megkezdésétől kezdve minden második év végén részbeszámolót, valamint
a kutatás befejezését követő 15 napon belül zárójelentést küld az engedélyezőnek, az etikai bizottságnak
és az IKEB-nek. A jelentésben beszámol a kutatás tapasztalatairól, a ténylegesen bevont betegek számáról,
az előfordult nem kívánatos és súlyos nem kívánatos eseményekről. A kutatás akkor tekinthető befejezettnek, ha
minden beteg – kutatási terv szerinti – utolsó észlelése megtörtént.
(2) A zárójelentés alapján az etikai bizottság szakmai-etikai szempontból értékeli a vizsgálatot.
(3) Az etikai bizottság által sikertelennek értékelt vizsgálat nem hivatkozható, nem publikálható, és arra épülő
vizsgálat nem engedélyezhető.”
8. §		
A 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/A. § Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk (2) bekezdés 4. pontja szerinti beavatkozással nem
járó kutatások és a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben meghatározott beavatkozással nem járó orvostudományi
kutatás esetében (a továbbiakban együtt: beavatkozással nem járó vizsgálat), valamint az 1. § (2) bekezdése
szerinti, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközzel végzett teljesítőképesség-vizsgálatok tekintetében
a 20/B–20/S. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.”
9. §		
A 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 20/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/G. § (1) Beavatkozással nem járó vizsgálatot, valamint az 1. § (2) bekezdése szerinti teljesítőképesség-vizsgálatot
cselekvőképes személyen kizárólag diagnosztikus, terápiás, megelőzési és rehabilitációs eljárások tökéletesítése,
eljárások kidolgozása, értékelése, valamint a betegségek kóroktanának, patogenezisének és epidemiológiai,
népegészségügyi összefüggéseinek jobb megértése céljából valamint – ha az MDR vagy az IVDR eltérően
nem rendelkezik – orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök hatékonyságával,
teljesítőképességével kapcsolatos klinikai adat gyűjtése céljából lehet folytatni.
(2) Beavatkozással nem járó vizsgálat cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes kiskorú és
cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében, valamint valamely
vagyoni jellegű ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozott személyen orvostechnikai eszközzel végzett,
beavatkozással nem járó vizsgálat esetén az MDR-ben foglalt rendelkezések, az 1. § (2) bekezdése szerinti, in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközzel végzett teljesítőképesség-vizsgálat esetén az IVDR-ben foglalt rendelkezések
figyelembevételével, a 20/I–20/J. §-ban foglaltak megtartásával is kizárólag a következő feltételek együttes
fennállása esetén végezhető:
a) a vizsgálat nem folytatható hasonló hatékonysággal cselekvőképes személyen;
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b) az Eütv. 16. § (1)–(2) bekezdése szerinti személy – figyelemmel az Eütv. 16. § (5) bekezdésben foglaltakra is –,
illetve a 16 éven felüli korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy cselekvőképességében az egészségügyi ellátással
összefüggő jogok gyakorlása tekintetében, valamint valamely vagyoni jellegű ügycsoport tekintetében részlegesen
korlátozott vizsgálati alany a beleegyezését adta.”
10. §		
A 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 20/H. § (6a) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6a) Orvostechnikai eszközzel végzett, beavatkozással nem járó vizsgálat és az 1. § (2) bekezdése szerinti in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközzel végzett, az e rendelet hatálya alá tartozó teljesítőképesség-vizsgálat esetén
a vizsgálati alanyt a vizsgálatba való beleegyezését megelőzően a vizsgálat vezetője vagy a vizsgáló szóban és
írásban magyar nyelven – illetve a vizsgálati alany anyanyelvén vagy a vizsgálati alany által ismertként megjelölt más
nyelven –, laikus számára is érthető módon szóban és írásban tájékoztatja. A vizsgálati alany tájékoztatáson alapuló
beleegyező nyilatkozatának a MDR 63–66. cikkében, illetve az 1. § (2) bekezdése szerinti, in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközzel végzett teljesítőképesség-vizsgálatok esetében az IVDR 59–62. cikkében, valamint a (2), (3)
és (5) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a vizsgálatban való részvétel önkéntességéről, valamint arról, hogy a beleegyezés bármikor, a (2) bekezdésben
foglaltak szerint szóban vagy írásban indokolás és hátrányos következmények nélkül visszavonható;
b) tájékoztatást a tervezett vizsgálat lényegéről, céljáról, várható időtartamáról, helyéről, a bevonni kívánt személyek
számáról, illetve köréről;
c) a vizsgálati alany vagy mások számára várható előnyöket és a költségtérítést, ha van ilyen;
d) a vizsgálati alany adatainak kezelésére, az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályokat;
e) a vizsgálatért felelős személy(ek) nevét, beosztását, munkaköre megnevezését;
f ) a vizsgálat azonosító adatait;
g) a kérelmező vagy bejelentő nevét, székhelyét;
h) amennyiben a vizsgálatot egészségügyi szolgáltatónál kívánják végezni, az egészségügyi szolgáltató
megnevezését;
i) a vizsgálati alany azonosító adatait (nevét, születési helyét és idejét), cselekvőképtelen vagy 16 éven aluli
korlátozottan cselekvőképes kiskorú vizsgálati alany esetén a nyilatkozattételre jogosult személy azonosító adatait is;
j) annak a kijelentését, hogy a vizsgálati alany – cselekvőképtelen vagy 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes
kiskorú vizsgálati alany esetén a nyilatkozattételre jogosult személy – a vizsgálatban történő részvételre vonatkozó
beleegyezését az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatást követően önként, befolyástól mentesen adja, annak
tudatában, hogy az bármikor, szóban vagy írásban, indokolás nélkül visszavonható;
k) a tájékoztatáson alapuló beleegyező nyilatkozat aláírásának dátumát;
l) a vizsgálat vezetőjének vagy a tájékoztatást adónak az aláírását;
m) a tájékoztatáson alapuló beleegyező nyilatkozatot tevő aláírását.
(7) Amennyiben a beavatkozással nem járó vizsgálattal, vagy az 1. § (2) bekezdése szerinti, in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközzel végzett teljesítőképesség-vizsgálattal kapcsolatban olyan új, lényeges információ
válik ismertté, amely érinti az írásos tájékoztatóban foglaltakat, illetve a tájékoztatáson alapuló beleegyező
nyilatkozatban foglaltakat, az engedély, illetve a bejelentés módosítását kell kezdeményezni a 235/2009.
(X. 20.) Korm. rendelet 19. §-ában vagy 21/A. §-ában foglaltaknak megfelelően. A módosított írásos tájékoztatóban
foglaltakról a vizsgálati alanyt ismételten tájékoztatni kell, és beleegyezését kell kérni a vizsgálat folytatásához.
Ennek hiányában a vizsgálatot az érintett személyen nem lehet folytatni.”
11. §		
A 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 20/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/I. § Kiskorúakon beavatkozással nem járó vizsgálat, valamint az 1. § (2) bekezdése szerinti, in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközzel végzett teljesítőképesség-vizsgálat a 20/G–20/H. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazása
esetén is csak akkor végezhető, ha az orvostechnikai eszközzel végzett, beavatkozással nem járó vizsgálat esetén
az MDR-ben foglalt rendelkezések, illetve az 1. § (2) bekezdése szerinti, in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközzel végzett teljesítőképesség-vizsgálat esetén az IVDR-ben foglalt rendelkezések figyelembevételével,
az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
a) a vizsgálat közvetlen kapcsolatban van azzal a klinikai kórképpel, amelyben a kiskorú szenved, vagy olyan jellegű,
amely csak kiskorúakon végezhető el;
b) 16 éven aluli kiskorú esetén a nyilatkozattételre jogosult személy beleegyező nyilatkozata a véleményalkotásra és
helyzetértékelésre képes kiskorú valószínűsíthető akaratát tartalmazza, és ez a nyilatkozat bármikor visszavonható
anélkül, hogy a kiskorú bármi hátrányt szenvedne;
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c) a kiskorúakkal kapcsolatban tapasztalattal rendelkező vizsgáló a kiskorút – értelmi szintjétől függően – számára
érthető módon, megfelelően tájékoztatta a vizsgálatról, a kedvezőtlen és a kedvező hatásokról;
d) a vizsgáló vagy a vizsgálatvezető teljeskörűen figyelembe veszi, ha a véleményalkotásra és helyzetértékelésre
képes 16 éven aluli kiskorú kifejezetten elhárítja a vizsgálatban való részvételt, illetve azt, hogy a vizsgálatból
bármikor ki kíván lépni.”
12. §		
A 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 20/J. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása
tekintetében, valamint valamely vagyoni jellegű ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozott nagykorúakon
a 20/G–20/H. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával is csak abban az esetben végezhető beavatkozással
nem járó vizsgálat, valamint az 1. § (2) bekezdése szerinti, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközzel végzett
teljesítőképesség-vizsgálat, ha – az (1) bekezdésben foglaltak és orvostechnikai eszközzel végzett, beavatkozással
nem járó vizsgálat esetén az MDR-ben foglalt rendelkezések, illetve az 1. § (2) bekezdése szerinti, in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközzel végzett teljesítőképesség-vizsgálat esetén az IVDR-ben foglalt rendelkezések
figyelembevételével – az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
a) cselekvőképtelen személy esetén a nyilatkozattételre jogosult személy beleegyező, illetve tájékoztatáson alapuló
beleegyező nyilatkozatának a vizsgálati alany feltételezett akaratát kell tartalmaznia, és ez a nyilatkozat bármikor
visszavonható anélkül, hogy ebből a vizsgálati alanynak hátránya származna;
b) a vizsgálati alanyt számára érthető módon, megfelelően tájékoztatták a vizsgálatról, a kedvező és a kedvezőtlen
hatásokról;
c) cselekvőképtelen személy esetén a vizsgáló és a vizsgálatvezető teljeskörűen figyelembe veszi, ha
a véleményalkotásra és helyzetértékelésére képes vizsgálati alany kifejezetten elhárítja a vizsgálatban való
részvételt, vagy a vizsgálatból bármikor ki kíván lépni;
d) a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, illetve 21/A. § (1) bekezdése szerinti szerv (a továbbiakban:
engedélyező hatóság) a kérdéses betegségnek megfelelő szakorvos szakvéleményének birtokában dönt
az engedélyezésről, illetve a bejelentésről szóló igazolás kiállításáról.”
13. §		
A 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 20/N. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/N. § Az engedélyezett, illetve bejelentett beavatkozással nem járó vizsgálat, valamint az 1. § (2) bekezdése
szerinti, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközzel végzett teljesítőképesség-vizsgálat alatt a vizsgálati alanyok
és a nyilatkozattételre jogosult személyek, a vizsgálók, a vizsgálatvezetők, a vizsgálatot végző egészségügyi
szolgáltató vezetője, az IKEB, illetve a megbízó panasszal fordulhatnak az engedélyező, illetve a bejelentés
tárgyában eljáró hatósághoz, ha megítélésük szerint a vizsgálatot az engedélyben, illetve a vizsgálati tervben
előírtaktól eltérően folytatják.”
14. §		
A 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 20/O. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/O. § (1) A (4) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével a beavatkozással nem járó vizsgálat befejezését követő
kilencven napon belül a megbízó értesítést küld az engedélyező hatóságnak a vizsgálat befejezéséről, a bevont
betegek számáról, illetve köréről, a vizsgálat befejezését követő száznyolcvan napon belül pedig megküldi
a zárójelentést az engedélyező hatóságnak, az etikai bizottságnak és az IKEB-nek, amelyben beszámol a vizsgálat
célkitűzésére adott válaszról és a vizsgálat tapasztalatairól.
(2) Az (1) bekezdés szerinti zárójelentés alapján az etikai bizottság szakmai-etikai szempontból értékeli a vizsgálatot.
(3) Az etikai bizottság által sikertelennek értékelt vizsgálat nem hivatkozható, nem publikálható, és arra épülő
vizsgálat nem engedélyezhető.
(4) Az engedélyezés utáni beavatkozással nem járó gyógyszerbiztonsági vizsgálat esetében a jelentéstételi
kötelezettségnek az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló miniszteri rendeletben
foglaltak szerint kell eleget tenni.
(5) Az orvostechnikai eszközzel végzett, beavatkozással nem járó vizsgálat befejezésének bejelentésére az MDR
77. cikk (4) és (5) bekezdésében, az 1. § (2) bekezdése szerinti, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközzel végzett
teljesítőképesség-vizsgálat befejezésének bejelentésére az IVDR 73. cikk (4) és (5) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.
(6) Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) az (5) bekezdésben
említett vizsgálatok hozzá benyújtott jelentésének másolatait szakmai-etikai értékelésre megküldi az Egészségügyi
Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (a továbbiakban: ETT TUKEB) részére.
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(7) Az (5) bekezdésben említett vizsgálatok esetében az ETT TUKEB által sikertelennek értékelt vizsgálat nem
hivatkozható, nem publikálható.”
15. §		
A 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a (3) bekezdés
a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„b) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet
módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i
(EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet 74. cikk (1) bekezdésének és 82. cikkének,
c) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet
58. cikk (2) bekezdésének és 70. cikk (1) bekezdésének”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
16. §		
A 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 44. § (1) és (3) bekezdését az e rendeletben foglaltak vonatkozásában is
alkalmazni kell az orvostechnikai eszközzel végzett beavatkozás nélküli vizsgálatok, valamint az 1. § (2) bekezdése
szerinti, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközzel végzett teljesítőképesség-vizsgálatok tekintetében.”
17. §		
A 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
18. §		
A 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet
1.
12. § (1) bekezdésében az „IKEB-et működtet” szövegrész helyébe az „intézményi kutatásetikai bizottságot
(a továbbiakban: IKEB) működtet, amely emberen végzett orvostudományi kutatásra engedélyt vagy
szakmai-etikai véleményt nem adhat” szöveg,
2.
20/B. § a) pontjában az „MDR 2. cikk 49. pontja szerinti” szövegrész helyébe az „MDR 2. cikk 49. pontja szerinti,
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközzel végzett teljesítőképesség-vizsgálat esetén az IVDR 2. cikk
57. pontja szerinti” szöveg,
3.
20/B. § b) pontjában az „MDR 2. cikk 50. pontja” szövegrész helyébe az „az MDR 2. cikk 50. pontja, in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközzel végzett teljesítőképesség-vizsgálat esetén az IVDR 2. cikk 47. pontja”
szöveg,
4.
20/B. § c) pontjában az „az MDR 2. cikk 54. pontja” szövegrész helyébe az „az MDR 2. cikk 54. pontja, in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközzel végzett teljesítőképesség-vizsgálat esetén az IVDR 2. cikk 48. pontja”
szöveg,
5.
20/F. § (2) bekezdésében a „beavatkozással nem járó vizsgálatban” szövegrész helyébe a „beavatkozással
nem járó vizsgálatban, valamint az 1. § (2) bekezdése szerinti, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközzel
végzett teljesítőképesség-vizsgálatban” szöveg,
6.
20/H. § (1) bekezdésében az „A beavatkozással nem járó vizsgálat alanyát” szövegrész helyébe az „A
(6a) bekezdésben említett vizsgálatok kivételével a beavatkozással nem járó vizsgálat alanyát” szöveg,
7.
20/H. § (1) bekezdés c) pontjában a „vizsgálat alanya” szövegrész helyébe a „vizsgálati alany” szöveg,
8.
20/H. § (4) bekezdésében az „A vizsgálati alany” szövegrész helyébe az „A (6a) bekezdésben említett
vizsgálatok kivételével a vizsgálati alany” szöveg,
9.
20/H. § (6) bekezdésében az „A tájékoztatást és a beleegyezést” szövegrész helyébe az „A (6a) bekezdésben
említett vizsgálatok kivételével a tájékoztatást és a beleegyezést” szöveg,
10.
20/J. § (1) bekezdésében a „beavatkozással nem járó vizsgálatba” szövegrész helyébe a „beavatkozással nem
járó vizsgálatba, valamint az 1. § (2) bekezdése szerinti, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel
végzett teljesítőképesség-vizsgálatba” szöveg,
11.
20/P. § (1) bekezdésében az „A beavatkozással nem járó vizsgálat” szövegrész helyébe az „A beavatkozással
nem járó vizsgálat, valamint az 1. § (2) bekezdése szerinti, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközzel
végzett teljesítőképesség-vizsgálat” szöveg,
12.
20/R. § (3) bekezdés b) pontjában az „orvostechnikai eszközök beavatkozással nem járó vizsgálatának”
szövegrész helyébe az „orvostechnikai eszközök beavatkozással nem járó vizsgálatának, valamint az 1. §
(2) bekezdése szerinti, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközzel végzett teljesítőképesség-vizsgálat”
szöveg, a „jelentős” szövegrész helyébe a „jelentős vagy lényeges” szöveg,
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13.

14.

1. számú melléklet B:7 mezőjében a „Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Regionális és Intézményi
Kutatásetikai Bizottsága” szövegrész helyébe a „Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
Regionális és Intézményi Kutatás Etikai Bizottsága” szöveg,
1. számú melléklet B:12 mezőjében a „Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Egyetemi Oktatókórház
Regionális/ Intézményi Tudományos és Kutatásetikai Bizottság” szövegrész helyébe a „Markusovszky
Egyetemi Oktatókórház Regionális/Intézményi Tudományos és Kutatásetikai Bizottság” szöveg

lép.
19. §		
Hatályát veszti a 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 20/H. § f ) pontjában a „beavatkozással nem járó” szövegrész.

4. Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet
módosítása
20. §		
Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet [a továbbiakban:
8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az egészségügyi szolgáltatónál előállított és felhasznált in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközökre, amennyiben a felhasználás ugyanannak az egészségügyi szolgáltatónak az azonos
telephelyén történik, feltéve, hogy az eszközt nem ruházták át harmadik személyre vagy szervezetre.”
21. §		
A 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. § (1) Az OGYÉI kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a szükséges intézkedések megtételére, ha úgy véli, hogy
határozatot kell hozni arról, hogy egy adott termék in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősül-e.
(2) Az IVDR 47. cikk (3) bekezdése szerinti megkeresés megtételére az OGYÉI jogosult.”
22. §		
A 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet
Alapvető rendelkezések című alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3. § Az egészségügyi szolgáltatóknak – lehetőleg elektronikus úton – tárolniuk kell és meg kell őrizniük az általuk
beszerzett, D osztályú in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök UDI-ját.
3/A. § Az IVDR I. melléklet 20. pontjában meghatározott információknak magyar nyelven kell az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszköz végfelhasználójának rendelkezésére állniuk.”
23. §		
A 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7/A. § (1) A Magyarország területén székhellyel rendelkező, illetve a Magyarország területén székhellyel rendelkező
meghatalmazott képviselővel rendelkező gyártó, a Magyarország területén székhellyel rendelkező meghatalmazott
képviselő, a Magyarország területén székhellyel rendelkező importőr az in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: IVDR) 27. és 28. cikke
szerinti elektronikus rendszerben elvégzett bejelentése, valamint a bejelentett adatokban bekövetkezett változás
bejelentése megtörténtéről az OGYÉI igazolást állít ki.
(2) Az IVDR követelményeinek megfelelő in vitro diagnosztikai eszköz Magyarországon székhellyel rendelkező
forgalmazója az eszköz forgalmazásának megkezdését megelőzően az OGYÉI részére elektronikus úton
nyilvántartásba vétel céljából – egy bejelentésben legfeljebb hatvan eszköz feltüntetésével – bejelenti
a) a nevét, székhelyét, kapcsolattartási adatait,
b) az eszköz alapvető UDI-ját,
c) ha az IVDR 48. cikke az eszköz megfelelőségértékelési eljárásba bejelentett szervezet bevonását írja elő,
az eszközre kiadott megfelelőségi tanúsítvány típusát, számát, lejáratának dátumát, az azt kiadó bejelentett
szervezet azonosító számát,
d) az eszköz kockázati osztályát,
e) a meghatalmazott képviselőjének nevét és székhelyét,
f ) az eszköz márkanevét vagy kereskedelmi nevét,
g) annak megjelölését, hogy az eszköz gyógyászati segédeszköznek minősül-e.
(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentéshez mellékelni kell az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz használati
útmutatóját, EU megfelelőségi nyilatkozatát és – ha az IVDR 48. cikke az eszköz megfelelőségértékelési eljárásba
bejelentett szervezet bevonását írja elő – megfelelőségi tanúsítványát.
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(4) A (2) bekezdés a)–f ) pontjában foglalt adatokban bekövetkezett változást – ideértve az új eszközök bevezetését
is – a forgalmazó az OGYÉI részére annak bekövetkeztétől számított hét napon belül elektronikus úton bejelenti.
(5) A (2) és (4) bekezdés szerinti bejelentés megtörténtéről az OGYÉI igazolást állít ki.”
24. §		
A 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A 7/A. § (1), (2) és (4) bekezdése, valamint a 16. § (1g) és (1i) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételért és
változásbejelentésért – ide nem értve a bejelentett eszközök törlését – az eljárás kezdeményezőjének a népjóléti
ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló
miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.”
25. §		
A 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz magyarországi székhellyel rendelkező egészségügyi
szolgáltatónak vagy egészségügyi dolgozónak minősülő végfelhasználója az eszközzel összefüggésben
bekövetkezett feltételezett súlyos váratlan eseményt elektronikus úton, az OGYÉI honlapján közzétett formátumban
bejelenti az OGYÉI-nek.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó végfelhasználók és a betegek a feltételezett súlyos váratlan eseményeket
jelenthetik az OGYÉI részére.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentésről az OGYÉI a gyártót vagy a meghatalmazott képviselőt haladéktalanul,
de legkésőbb a tudomására jutásától számított 8 napon belül tájékoztatja.”
26. §		
A 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/A. § Az OGYÉI a bejelentett szervezet által a 2022. május 26. előtt kiállított megfelelőségi tanúsítványok
felfüggesztésével, illetve visszavonásával kapcsolatos adatokat, a forgalomba hozatalt követő váratlanesemény-,
baleset-bejelentéseket és a vizsgálatok eredményét továbbítja az orvostechnikai eszközök európai adatbankjáról
(EUDAMED) szóló, 2010. április 19-i 2010/227/EU bizottsági határozat szerinti Európai Adatbankba.”
27. §		
A 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet 16. §-a a következő (1a)–(1l) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Magyarország területén székhellyel rendelkező, illetve a Magyarország területén székhellyel rendelkező
meghatalmazott képviselővel rendelkező gyártó, valamint az EGT területén székhellyel nem rendelkező, in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközt saját neve alatt forgalmazó gyártó Magyarország területén székhellyel
rendelkező meghatalmazott képviselője az IVDR 26. cikke szerinti regisztrációs kötelezettségnek az IVDR 30. cikk
(2) bekezdés a) és b) pontja szerinti elektronikus rendszer működőképessé válásáig úgy tesz eleget, hogy
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz IVDR VI. Melléklet A. rész 2. alpontja és B része szerinti adatait
az eszköz forgalomba hozatalát megelőzően, valamint az ezen adatokban bekövetkezett változást – ideértve az új
eszközök bevezetését is – a változás bekövetkeztétől számított hét napon belül elektronikus úton bejelenti az OGYÉI
részére nyilvántartásba vétel céljából. Az e bekezdés szerinti bejelentés megtörténtéről az OGYÉI igazolást állít ki.
(1b) A gyártó az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz biztonságosságára és klinikai teljesítőképességére
vonatkozó összefoglaló hozzáférhetővé tételére vonatkozó, az IVDR 29. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettségnek
az IVDR 30. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus rendszer működőképessé válásáig a honlapján vagy más,
nyilvánosan elérhető, internetes felületen történő közzététellel tesz eleget.
(1c) A gyártó az IVDR 81. cikk (2) bekezdése szerinti, az időszakos eszközbiztonsági jelentésre vonatkozó benyújtási
kötelezettségnek az IVDR 87. cikke szerinti elektronikus rendszer működőképessé válásáig úgy tesz eleget, hogy
a jelentést az érintett eszközt tanúsító bejelentett szervezetnek küldi meg.
(1d) A Magyarország területén székhellyel rendelkező gyártó, valamint az EGT területén székhellyel nem rendelkező,
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközt saját neve alatt forgalmazó gyártó Magyarország területén székhellyel
rendelkező meghatalmazott képviselője az IVDR 82. cikk (1) és (9) bekezdése, 83. cikk (1) bekezdése, 84. cikk (5) és
(8) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek az IVDR 87. cikke szerinti elektronikus rendszer működőképessé
válásáig a bejelentendő információknak az OGYÉI részére, elektronikus úton történő közzétételével tesz eleget.
Az OGYÉI a bejelentés formátumával kapcsolatos mindenkori követelményeket a honlapján közzéteszi. Az IVDR
84. cikk (8) bekezdése szerinti helyszíni biztonsági feljegyzést az IVDR 87. cikke szerinti elektronikus rendszer
működőképessé válásáig a gyártó vagy meghatalmazott képviselő a nyilvánosság számára a honlapján teszi
hozzáférhetővé.
(1e) A Magyarország területén székhellyel rendelkező bejelentett szervezetek az IVDR 52. cikke szerinti elektronikus
adatbázis működőképessé válásáig az IVDR 51. cikk (5) bekezdése szerinti információkat a honlapjukon teszik közzé.
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(1f ) Az IVDR 110. cikk (3) bekezdésére figyelemmel az e rendelet alapján 2022. május 26-át megelőzően kiállított
megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök vonatkozásában
a megfelelőség kijelölt szervezet általi vizsgálatára, ellenőrzésére e rendeletnek a 2022. május 25-én hatályos
rendelkezéseit kell alkalmazni, ezen időpontot követően ezen megfelelőségi tanúsítványok érvényessége – az IVDR
110. cikk (2) bekezdésére figyelemmel – nem hosszabbítható meg.
(1g) Az IVDR 110. cikk (4) bekezdése alapján forgalomba hozott in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz
Magyarországon székhellyel rendelkező forgalmazója az eszköz forgalmazásának megkezdését megelőzően
az OGYÉI részére elektronikus úton nyilvántartásba vétel céljából bejelentheti – egy bejelentésben legfeljebb hatvan
eszköz feltüntetésével –
a) a nevét, székhelyét, kapcsolattartási adatait,
b) bejelentett szervezet általi tanúsításra kötelezett in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz esetén az eszközre
kiadott megfelelőségi tanúsítvány típusát, számát, lejáratának dátumát, az azt kiadó bejelentett szervezet azonosító
számát,
c) az eszköz kockázati osztályát,
d a meghatalmazott képviselőjének nevét és székhelyét,
e) az eszköz márkanevét vagy kereskedelmi nevét,
f ) annak megjelölését, hogy az eszköz gyógyászati segédeszköznek minősül-e.
(1h) Az (1g) bekezdés szerinti bejelentéshez mellékelni kell az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz használati
útmutatóját, gyártói megfelelőségi nyilatkozatát és – bejelentett szervezet általi tanúsításra kötelezett in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszköz esetén – megfelelőségi tanúsítványát.
(1i) Az (1g) bekezdés a)–e) pontjában foglalt adatokban bekövetkezett változást – ideértve az új eszközök
bevezetését is – a forgalmazó az OGYÉI részére annak bekövetkeztétől számított 90 napon belül elektronikus úton
bejelenti, azzal, hogy a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj tekintetében az (1g) bekezdés szerinti új bejelentésnek
minősül, ha az e bekezdés szerinti változásbejelentés eredményeképpen a gazdasági szereplő által már bejelentett
eszközök száma eléri a hatvanat, vagy annak egész számú többszörösét.
(1j) Az IVDR 110. cikk (3) bekezdésére figyelemmel
a) a 2022. május 26-át megelőzően kiállított megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező, e rendelet 2022. május 25-én
hatályos 2. számú melléklete alá nem tartozó, valamint a nem önellenőrzésre szolgáló olyan in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszköz, amely vonatkozásában az IVDR szerinti megfelelőségértékelési eljárásban bejelentett
szervezet részvétele szükséges, valamint
b) az e rendelet alapján a 2022. május 26-át megelőzően kiállított megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszköz
akkor hozható forgalomba vagy vehető használatba az IVDR 110. cikk (4) bekezdésében meghatározott időpontig,
ha 2022. május 26-át követően továbbra is megfelel e rendelet 2022. május 25-én hatályos rendelkezéseinek, azzal,
hogy a forgalomba hozatal utáni piacfelügyeletre, a vigilanciára, valamint a gazdasági szereplők és az eszközök
regisztrációjára vonatkozó követelmények tekintetében ezen eszköz vonatkozásában az IVDR-t, valamint
e rendeletnek az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközökkel kapcsolatos, jogharmonizációs célú módosításáról szóló 13/2022. (IV. 29.) EMMI rendelettel módosított
7/A. § (1) bekezdését, 11. §-át és az (1a)–(1f ) bekezdést kell alkalmazni.
(1k) Az IVDR 30. cikk (2) bekezdés a) és b) pontja, 52. cikke és 87. cikke szerinti elektronikus rendszerek
működőképessé válásának naptári napjáról az OGYÉI honlapján közleményt tesz közzé.
(1l) E rendeletnek az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközökkel kapcsolatos, jogharmonizációs célú módosításáról szóló 13/2022. (IV. 29.) EMMI rendelettel módosított
7/A. § (2) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek az érintett gazdasági szereplők az IVDR alkalmazásának
kezdőnapját követő 90 napon belül tesznek eleget.”
28. §		
A 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Ez a rendelet
a) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az (EU) 2017/746 rendeletnek a bizonyos in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre vonatkozó átmeneti
rendelkezések és a házon belüli eszközökre vonatkozó feltételek késleltetett alkalmazása tekintetében történő
módosításáról szóló, 2022. január 25-i (EU) 2022/112 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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29. §		
A 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet 14. § (3) bekezdésében az „a 4. §” szövegrész helyébe az „az IVDR és e rendelet”
szöveg lép.
30. §		
Hatályát veszti a 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet
a)
2. § (1)–(4) bekezdése,
b)
„Az eszközre vonatkozó követelmények, az ezeknek való megfelelőség vizsgálata” alcíme,
c)
„Megfelelőség-értékelési eljárások” alcíme,
d)
7. §-a,
e)
„Bizalmas ügykezelés” alcíme,
f)
„Megfelelőségi jelölés” alcíme,
g)
„Piacfelügyeleti hatósági ellenőrző eljárások” alcíme,
h)
14. § (1) bekezdésében a „valamint azt, hogy van-e balesetfelelős kijelölve” szövegrész,
i)
14. § (3) bekezdésében az „az 5. § szerinti” szövegrész,
j)
1–8. számú melléklete.

5. A vércsoport meghatározásra használatos reagensek és a szövettipizáló reagensek csereforgalmáról
szóló 19/2004. (III. 31.) ESzCsM rendelet módosítása
31. §		
A vércsoport meghatározásra használatos reagensek és a szövettipizáló reagensek csereforgalmáról szóló 19/2004.
(III. 31.) ESzCsM rendelet
a)
3. § (2) bekezdésében és 4. § (3) bekezdésében az „a külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 rendeletben és az in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben” szöveg,
b)
3. § (3) bekezdésében a „külön jogszabály” szövegrész helyébe az „az in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 rendelet és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló
8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet” szöveg
lép.

6. Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására
vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló
3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosítása
32. §		
Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó
minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.)
EüM rendelet 1/A. számú melléklet 4. Berendezések és anyagok pont 3. alpontjában az „a 8/2003. (III. 13.)
ESzCsM rendelet” szövegrész helyébe az „az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK
irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746
európai parlamenti és tanácsi rendelet, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló ESzCsM
rendelet” szöveg lép.

7. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról,
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása
33. §		
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő
rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet [a továbbiakban:
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet] 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
34. §		
A 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet
a)
1. § (2) bekezdésében az „az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben
(a továbbiakban: R.), az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.)
ESzCsM rendeletben (a továbbiakban: IVD-rendelet)” szövegrész helyébe az „az in vitro diagnosztikai
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b)
c)

d)

e)
f)

g)

orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendeletben” szöveg,
19. § (2) bekezdésében az „R.” szövegrész helyébe az „orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.)
EüM rendelet” szöveg,
1. számú melléklet 8. pont 8.1. alpontjában és 4. számú melléklet 8. pont 8.1. alpontjában az „amennyiben
az az R. vagy az IVD-rendelet szerint kötelező” szövegrész helyébe az „az orvostechnikai eszközök európai
adatbázisába regisztrált eszköz esetén a regisztráció tényére történő utalás” szöveg,
2. számú melléklet 5. pont 5.2. alpontjában az „alkalmazási célja: a címkén és a használati útmutatóban
is megadott, az IVD-rendelet 2. § (1) bekezdés h) pontja szerinti alkalmazási célja” szövegrész helyébe
a „rendeltetése: a címkén és a használati útmutatóban is megadott rendeltetése” szöveg,
2. számú melléklet 8. pont 8.3–8.5. alpontjában, valamint 4. számú melléklet 8. pont 8.3.1–8.3.3. alpontjában
az „EK” szövegrész helyébe az „EK vagy EU” szöveg,
5. számú mellékletének címében az „Az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet (R.) 4. §
(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott, 13. § (8) bekezdése és 8. melléklete szerint egyedi méretvétel
alapján készített gyógyászati segédeszközök (rendelésre készült orvostechnikai eszköz)” szövegrész helyébe
az „A rendelésre készült orvostechnikai eszköz” szöveg,
5. számú melléklet 5. pont 5.3. alpontjában az „az R. 4. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti alkalmazási célja”
szövegrész helyébe a „rendeltetése” szöveg

lép.
35. §		
Hatályát veszti a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet
a)
2. § b) pontjában és 2. számú mellékletének címében az „IVD-rendelet szerinti” szövegrész,
b)
2. számú melléklet 8. pont 8.1.1. alpontja,
c)
4. számú melléklet 5. pont 5.2. alpontjában az „ , az R. 4. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti” szövegrész.

8. A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló
2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosítása
36. §		
A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.)
EüM rendelet 4. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Gyógyszertárban – a 3. §-ban foglaltakon túl – a következő termékek is forgalmazhatóak:)
„2. az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet
módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: MDR), illetve – az MDR
120. cikk (4) bekezdésének hatálya alá tartozó orvostechnikai eszközök esetében – az orvostechnikai eszközökről
szóló rendelet szerinti követelményeknek megfelelő orvostechnikai eszközök, valamint az in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 rendelet (a továbbiakban: IVDR), illetve – az IVDR 110. cikk
(4) bekezdésének hatálya alá tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében – az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendelet szerinti követelményeknek megfelelő in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközök a 3. § (5) bekezdésében meghatározott diagnosztikumok kivételével,”

9. Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosítása
37. §		
Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet [a továbbiakban: 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet]
1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az egészségügyi szolgáltatónál előállított és felhasznált orvostechnikai
eszközökre, ha a felhasználás ugyanannak az egészségügyi szolgáltatónak az azonos telephelyén történik, feltéve,
hogy az eszközt nem ruházták át harmadik személyre vagy szervezetre.”
38. §		
A 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet „Alapvető rendelkezések” alcíme a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § Az MDR I. melléklet 23. pontjában meghatározott információknak magyar nyelven kell az orvostechnikai eszköz
végfelhasználójának rendelkezésére állniuk.”
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39. §		
A 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet
a)
17. § (3) bekezdés c) pontjában az „eszközre kiadott” szövegrész helyébe a „ha az MDR 52. cikke az eszköz
megfelelőségértékelési eljárásba bejelentett szervezet bevonását írja elő, az eszközre kiadott” szöveg,
b)
29. § (2) bekezdésében az „orvostechnikai eszköz, eszközrendszer, eszközkészlet annak forgalomba hozatalát
megelőzően” szövegrész helyébe az „orvostechnikai eszköz, eszközrendszer, eszközkészlet forgalomba
hozatalát megelőzően annak” szöveg
lép.

10. Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet módosítása
40. §		
Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet [a továbbiakban: 33/2009.
(X. 20.) EüM rendelet] 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. § (1) E rendelet előírásait – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a Magyarország területén végzett, emberen
történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközökkel folytatott klinikai vizsgálatok,
valamint in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel végzett teljesítőképesség-vizsgálatok esetében kell
alkalmazni.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 164/A. §
(10) bekezdése szerinti, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel végzett teljesítőképesség-vizsgálatokra.
(3) Klinikai vizsgálatot, valamint teljesítőképesség-vizsgálatot csak engedély alapján, az abban foglaltak szerint lehet
végezni.
(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv,
a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi
rendeletet (a továbbiakban: MDR), az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK
irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746
európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a továbbiakban IVDR), az Eütv.-t és az emberen végzett orvostudományi
kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen
történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési
eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendeletet kell alkalmazni.
2. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) betegtájékoztató: a klinikai vizsgálat, illetve teljesítőképesség-vizsgálat előtt a vizsgálatba bevonni kívánt személy
rendelkezésére bocsátott írásbeli tájékoztató, amely laikus számára is érthetően tartalmazza az e jogszabályban
előírt adatokat;
b) toborzás: a vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltatónak e rendelet előírásainak megfelelő tartalmú nyilvános
felhívása abból a célból, hogy az általa ellátott betegeket és más önkéntes személyeket is vizsgálati alanyként
bevonjon egy konkrét vizsgálatba;
c) etikai bizottság: az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága (a továbbiakban:
ETT TUKEB).
(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozottak tekintetében e rendelet alkalmazásában az MDR-ben, az IVDR-ben,
az Eütv.-ben, az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati
készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt
orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló kormányrendeletben és
az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendeletben foglalt fogalommeghatározásokat és előírásokat kell
figyelembe venni.
(3) Az (1) bekezdésben nem szabályozottak tekintetében e rendelet alkalmazásában a korlátozottan cselekvőképes
vagy cselekvőképtelen nagykorú, valamint a kiskorú vizsgálati alanyokra az MDR, az IVDR, az Eütv. és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az e rendelet szerinti vizsgálatban történő
részvételére vonatkozó nyilatkozattételre az Eütv. rendelkezéseit kell alkalmazni korlátozottan cselekvőképes vagy
cselekvőképtelen nagykorú és kiskorú vizsgálati alanyok esetében.”
41. §		
A 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az MDR 62. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint az IVDR 58. cikk (5) bekezdés j) pontja alkalmazásában
a Mellékletben meghatározott személyi feltételek minősülnek megfelelő képzettségnek. A megbízó felelős a klinikai
vizsgálatot vagy teljesítőképesség-vizsgálatot végző személyzet képzéséért és oktatásáért.”
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42. §		
A 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Ha a megbízó a vizsgálattal kapcsolatos egyes feladatának vagy feladatainak teljesítésével megbíz más
természetes vagy jogi személyt, ebben az esetben is a megbízó felel az MDR-ben, az IVDR-ben, e rendeletben és
a jogszabályokban foglalt, klinikai vizsgálatokra és teljesítőképesség-vizsgálatokra vonatkozó rendelkezések
betartásáért.”
43. §		
A 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató indokolt esetben cselekvőképes vizsgálati alanyokat toborozhat
a nyomtatott sajtó, illetve a saját honlapján közzétett felhívás útján. A toborzási felhívás szövegének tartalmaznia
kell a vizsgálat célját, módszereit, a beválasztandók körének megjelölését, a jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvétel
módját, a beválasztottaknak fizetendő esetleges költségtérítés mértékét, továbbá a jelentkezők adatainak
kezelésére vonatkozó jogszabályban foglalt rendelkezéseket. A felhívás nem lehet reklámcélú. A toborzási
felhívásban az eszköz gyártójának megjelölése önmagában nem minősül reklámcélúnak. A megbízó, továbbá
szakmai és betegszervezetek a klinikai vizsgálatot vagy teljesítőképesség-vizsgálatot végző egészségügyi
szolgáltató honlapján közzétett toborzási felhívás elérhetőségét saját honlapjukon, továbbá közösségi hálózatokon
vagy más internetes honlapokon a toborzás tárgyának megjelölésével közzétehetik. A toborzási felhívás tervezett
szövegét és a toborzási módszer ismertetését a klinikai vizsgálat, illetve teljesítőképesség-vizsgálat hatósági
engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell. A közzétett felhívásban a hatósági engedély számát fel kell
tüntetni. A toborzás engedélyezett módszerétől és szövegétől való eltérés esetén az engedély módosítását kell
kezdeményezni.”
44. §		
A 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet „A vizsgálati alany tájékoztatása, beleegyezés a vizsgálatba” alcíme helyébe
a következő alcím lép:

„A vizsgálati alany tájékoztatáson alapuló beleegyezése a vizsgálatba
10. § (1) A tájékoztatáson alapuló beleegyező nyilatkozatnak az MDR 63. cikk (2) bekezdésében vagy az IVDR 59. cikk
(2) bekezdésében előírtakon túl legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) a vizsgálati alany rendelkezésére álló egyéb, elfogadott kezelési lehetőségeket, valamint tájékoztatást arra
vonatkozóan, hogy a vizsgálat a már megkezdett kezelésének megszakítását jelentheti, és a megkezdett kezelés
megszakításának milyen következményei lehetnek a vizsgálati alany számára;
b) a vizsgálati alany számára járó költségtérítésre vonatkozó tájékoztatást, ha van ilyen;
c) placebo alkalmazásakor részletes tájékoztatást a placebo alkalmazásának lényegéről és arról, hogy a vizsgálati
alany milyen valószínűséggel kerülhet placebocsoportba.
(2) Ha a vizsgálattal kapcsolatban olyan új információ válik ismertté, amely érinti az írásos tájékoztatóban
foglaltakat, az engedély módosítását kell kezdeményezni. A módosított írásos tájékoztatónak megfelelően
a vizsgálati alanyt ismételten tájékoztatni kell, és beleegyezését kell kérni a vizsgálat folytatásához.
10/A. § (1) Amennyiben a vizsgálat során humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és
kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló törvényben meghatározott humángenetikai
vizsgálat céljából mintát vesznek, erről a vizsgálati alanyt külön tájékoztatni kell. A tájékoztatásnak ki kell terjednie
arra is, hogy a vizsgálati alanynak jogában áll a mintavételt külön is visszautasítani, ez esetben a továbbiakban
a vele kapcsolatos genetikai adatokat még anonim módon sem lehet felhasználni. A mintavétel elutasítása nem
képezi a vizsgálati alany részvételének akadályát a vizsgálat további részében. A mintavételről szóló tájékoztatást és
az abba való beleegyezést külön dokumentumba kell foglalni.
(2) A humángenetikai vizsgálat céljából történt mintavétel előtt a vizsgálati alanyt genetikai tanácsadás keretén
belül tájékoztatni kell
a) a mintavétel céljáról, mennyiségi és minőségi részleteiről,
b) a vizsgálat elvégzésének vagy elmaradásának előnyeiről és kockázatairól,
c) a lehetséges eredménynek az érintettet és közeli hozzátartozóit érintő esetleges következményeiről,
d) a genetikai minta és adat tárolásának módjairól, időtartamáról, a különböző formában tárolt genetikai minták,
továbbá adatok azonosíthatóságának lehetőségeiről,
e) a vizsgálati alany egyéb nyilatkozata hiányában a genetikai minta archivált gyűjteménybe való bekerüléséről,
a tárolt genetikai minták esetleges továbbításáról,
f ) arról, hogy jogosult a humángenetikai vizsgálat során keletkezett genetikai adat megismerésére, továbbá
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g) arról, hogy dönthet az általa szolgáltatott minta biobankban történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezés
módjáról, így lehetőség van a minta
ga) személyazonosító adatokkal együtt történő tárolására,
gb) kódolt formában való elhelyezésére,
gc) pszeudonimizált, azaz olyan formában való elhelyezésére, amelynél a személyazonosító adatot helyettesítő
kódot a vizsgálati alany kizárólagos rendelkezésére bocsátották,
gd) anonimizált, azaz olyan formában történő elhelyezésére, amikor a vizsgálati alanyra vonatkozó összes
személyazonosító adatot személyazonosításra alkalmatlanná tették.
(3) A vizsgálati alanyt tájékoztatni kell arról is, hogy dönthet a biobankban elhelyezett minta további kutatásban
történő részvételéről is. Ebben az esetben a vizsgálati alanynak nyilatkoznia kell arra nézve, hogy mintájának
– a mintavétel elsődleges célja szerinti – diagnosztikus, kizárólag kutatási célú, vagy bármely, azaz diagnosztikus és
kutatási célú felhasználásához járul-e hozzá.
10/B. § (1) Amennyiben a kutatás során humángenetikai vizsgálat miatt mintát vesznek, erről külön beleegyezési
nyilatkozatot kell készíteni.
(2) A vizsgálati alany beleegyező nyilatkozata legalább a következőket tartalmazza:
a) a kutatás azonosító adatait;
b) annak az egészségügyi szolgáltatónak a megnevezését, ahol a vizsgálatot végezni kívánják;
c) a vizsgálatvezető, illetve a tájékoztatást végző személy nevét, beosztását, munkaköre megnevezését;
d) a vizsgálati alany azonosító adatait (nevét, születési helyét és idejét), korlátozottan cselekvőképes kiskorú és
cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében, valamint valamely
vagyoni jellegű ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen vizsgálati alany esetén
az Eütv. 16. §-a szerinti nyilatkozattételre jogosult személy (a továbbiakban: nyilatkozattételre jogosult személy)
azonosító adatait is;
e) annak a kijelentését, hogy a vizsgálati alany – korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében
az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében, valamint valamely vagyoni jellegű ügycsoport
tekintetében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen vizsgálati alany esetén a nyilatkozattételre jogosult
személy – a genetikai vizsgálatban történő részvételre vonatkozó beleegyezését a 4/A. §-ban foglalt tájékoztatást,
vagy az arról való lemondást követően önként, befolyástól mentesen adja, annak tudatában, hogy az bármikor,
szóban vagy írásban, indokolás nélkül visszavonható;
f ) a hozzájárulást a tájékoztatóban megjelölt mennyiségű és minőségű minta vételéhez és a résztvevő adatainak
felhasználásához;
g) a minták kezelésének módjáról szóló nyilatkozatot arról, hogy dönthet az általa szolgáltatott minta biobankba
történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezés módjáról, így lehetőség van a minta
ga) személyazonosító adatokkal együtt történő tárolására,
gb) kódolt formában való elhelyezésére,
gc) pszeudonimizált, azaz olyan formában való elhelyezésére, amelynél a személyazonosító adatot helyettesítő
kódot a vizsgálati alany kizárólagos rendelkezésére bocsátották,
gd) anonimizált, azaz olyan formában történő elhelyezésére, amikor a vizsgálati alanyra vonatkozó összes
személyazonosító adatot személyazonosításra alkalmatlanná tették;
h) a vizsgálati alany nyilatkozatát a biobankban elhelyezett minta további kutatásban történő részvételéről; ebben
az esetben a vizsgálati alanynak nyilatkoznia kell arra nézve, hogy mintájának – a mintavétel elsődleges célja
szerinti – diagnosztikus, kizárólag kutatási célú, vagy bármely, azaz diagnosztikus és kutatási célú felhasználásához
járul-e hozzá;
i) az eredmény közlésének módját abban az esetben is, ha a vizsgálati alany ahhoz nem fér hozzá;
j) az esetleges jövőbeni megkereséshez való hozzájárulást vagy annak kizárását;
k) a beleegyező nyilatkozat aláírásának dátumát;
l) a vizsgálatvezető vagy a tájékoztatást adónak az aláírását;
m) a beleegyező nyilatkozatot tevő aláírását.”
45. §

(1) A 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet 16. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz teljesítőképesség-vizsgálata az eszköz rendeltetésének megfelelő,
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott progresszivitási szintű működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál végezhető.”
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(2) A 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet 16. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A kérelmező az engedélyező engedélyezés tárgyában hozott határozatáról értesíti a klinikai vizsgálatot végző
egészségügyi szolgáltató vezetőjét, valamint a vizsgálót, és a vizsgálat megkezdését megelőzően az engedélyező
határozatát és a vizsgálati terv magyar nyelvű összefoglalóját az illetékes IKEB-nek megküldi.
(5) A klinikai vizsgálatok, illetve teljesítőképesség-vizsgálatok tekintetében az IKEB-nek mint etikai bizottságnak
a feladata a vizsgálati alanyok jogainak és biztonságának védelme. Az IKEB a klinikai vizsgálatokkal, illetve
teljesítőképesség-vizsgálatokkal kapcsolatban szakmai-etikai véleményt nem adhat ki.”
(3) A 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet 16. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az engedélyezett klinikai vizsgálatok, illetve teljesítőképesség-vizsgálatok végzése során az IKEB a vizsgálat
teljes dokumentációjába betekinthet, hatósági ellenőrzést kezdeményezhet. Az IKEB jogosult annak figyelemmel
kísérésére, hogy biztosítva vannak-e a személyi és tárgyi feltételek, és betartják-e a vizsgálati tervben foglalt
előírásokat, etikai követelményeket, különös tekintettel a vizsgálati alanyok védelmére.”
46. §		
A 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet „A váratlan események, balesetek, súlyos és nem várt mellékhatások, nem kívánatos
események jelentése” alcíme helyébe a következő alcím lép:

„A nemkívánatos események jelentése
19. § A klinikai vizsgálatokkal, illetve teljesítőképesség-vizsgálatokkal kapcsolatos nemkívánatos eseményeket,
súlyos nemkívánatos eseményeket és eszközhibákat a megbízónak az MDR 80. cikkében vagy az IVDR 76. cikkében
meghatározott módon be kell jelentenie.
20. § (1) A klinikai vizsgálatra vagy teljesítőképesség-vizsgálatra szánt eszközzel összefüggésben bekövetkezett
nemkívánatos eseménnyel kapcsolatos adatot a megbízó, a meghatalmazott képviselő vagy a vizsgáló (illetve
az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szerv vezetője), valamint az IKEB az engedélyező, illetve a bejelentés tárgyában
eljáró hatóság részére haladéktalanul köteles bejelenteni.
(2) A nemkívánatos esemény engedélyező, illetve a bejelentés tárgyában eljáró hatóság részére történő jelentésére
minden, a vizsgálatban érintett személy jogosult.
(3) Ha a megbízó a 19. § és az (1) bekezdés előírásainak nem tesz eleget, a vizsgálatot az engedélyező felfüggeszti, és
elvégzi az esemény kivizsgálását.
21. § (1) A vizsgáló minden nemkívánatos eseményről haladéktalanul értesíti a vizsgálatvezetőt és a megbízót.
A vizsgáló a haladéktalan értesítést követően az eseményről részletes írásos jelentést is küld a megbízónak.
(2) A vizsgáló a súlyos nemkívánatos eseményről haladéktalanul értesíti az IKEB-et, majd részletes írásos jelentést is
küld részére. Az értesítésben és a jelentésben a vizsgálati alany kizárólag egyedi kódjával azonosítható.
(3) A vizsgálati alany bejelentett halála esetén a vizsgáló minden további igényelt tájékoztatást biztosít az IKEB
számára.
22. § (1) A megbízó a kivizsgálás eredményét és a további hasonló esemény megtörténtét megakadályozó
intézkedését az esemény lezáró jelentésében további nyolc napon belül küldi meg az engedélyezőnek.
(2) A megbízó a nemkívánatos eseményről értesíti a vizsgálatban résztvevő valamennyi vizsgálót.
(3) A megbízó a vizsgálat teljes időtartama alatt a vizsgálati eszközzel kapcsolatban előfordult minden
nemkívánatos eseményt, valamint a vizsgálati alanyok biztonságáról szóló jelentést csatolja a vizsgálati
dokumentációhoz.
(4) A 20. és 21. §-ban foglalt rendelkezéseken túlmenően a vizsgálati alanyok biztonságát veszélyeztető, a vizsgálat
folytatásával vagy a vizsgálati eszköz fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő új esemény bekövetkezése után
a megbízónak és a vizsgálónak meg kell tennie a megfelelő sürgős biztonsági intézkedéseket annak érdekében,
hogy a vizsgálati alanyokat és minden más személyt megvédjen minden közvetlen veszéllyel szemben.
A megbízónak az ilyen eseményekről és a megtett intézkedésekről azonnal tájékoztatnia kell az engedélyezőt.”
47. §

(1) A 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megbízó vizsgálati jelentést állít össze a vizsgálat lezárását követően az MDR XV. Melléklet I. fejezet 2.8. pontja
és III. fejezet 7. pontja vagy az IVDR XIII. Melléklet A. rész 2.3.3. pontja szerinti tartalommal.”
(2) A 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet 24. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki, és a (6) bekezdés helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(5a) Az engedélyező a vizsgálati jelentést szakmai-etikai értékelésre megküldi az etikai bizottságnak.
(6) Az etikai bizottság által sikertelennek értékelt vizsgálat nem hivatkozható, nem publikálható, és arra épülő
vizsgálat nem engedélyezhető.”
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48. §		
A 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények
klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai
eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 44. §-át
az e rendeletben foglaltak vonatkozásában is alkalmazni kell.”
49. §		
A 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet 28. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a (2) bekezdés
a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„b) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet
módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i
(EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet 62–82. cikke, valamint XV. Melléklete,
c) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet
57–73., 76. cikke, valamint XIII. és XIV. Melléklete,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
50. §		
A 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet Melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
51. §		
A 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet
1.
3. § (2) bekezdésében az „A klinikai vizsgálatok” szövegrész helyébe az „A klinikai vizsgálatok és
teljesítőképesség-vizsgálatok” szöveg,
2.
9. § (8) bekezdésében az „alanyként” szövegrész helyébe a „vizsgálati alanyként” szöveg,
3.
az „A hatósági engedély iránti kérelem feltételei” alcím címében a „feltételei” szövegrész helyébe a „feltételei,
valamint az intézményi kutatásetikai bizottság feladatai” szöveg,
4.
a 16. § (2) és (3) bekezdésében az „eszköz” szövegrész helyébe az „orvostechnikai eszköz” szöveg,
5.
24. § (3) bekezdésében az „az MDR XV. Melléklet III. fejezet 3. pontjában” szövegrész helyébe az „az MDR
XV. Melléklet III. fejezet 3. pontjában vagy az IVDR XIV. Melléklet II. fejezet 3. pontjában” szöveg
lép.
52. §		
Hatályát veszti a 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet
a)
18. §-a,
b)
„Európai Adatbank” alcíme.

11. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról szóló 57/2009. (XII. 30.)
EüM rendelet módosítása
53. §		
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról szóló 57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 1/A. § (4) bekezdés
a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ionizáló sugárzást kibocsátó vizsgálati gyógyszerrel végzett klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos eljárásokban
a kérelmező által befizetett, a Gytv. 1. számú mellékletében foglalt táblázat)
„a) III.G.1., III.G.2., III.G.3. sora szerinti igazgatási szolgáltatási díj 40%-a az OGYÉI-t, 45%-a az ETT-t, 15%-a az NNK-t,
b) III.G.4 és III.G.6. sora szerinti igazgatási szolgáltatási díj 45%-a az OGYÉI-t, 35%-a az ETT-t, 20%-a az NNK-t,
c) III.G.9. sora szerinti igazgatási szolgáltatási díj 35%-a az OGYÉI-t, 45%-a az ETT-t, 20%-a az NNK-t”
(illeti meg.)

12. Az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási
követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt
szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet módosítása
54. §		
Az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös
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szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet [a továbbiakban: 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet] 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendeletet az orvostechnikai és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékelési
tevékenységére történő kijelölés iránt kérelmet benyújtó, illetve az e tevékenységre kijelöléssel rendelkező
szervezetekre kell alkalmazni.”
55. §		
A 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet
a)
2/A. §-ában az „MDR. szerint az orvostechnikai eszközök, valamint az IVDR. szerint az in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközök” szövegrész helyébe az „(EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerint az orvostechnikai eszközök, valamint az (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai” szöveg,
b)
3. §-ában az „MDR” szövegrész helyébe az „orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK
rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: MDR)” szöveg,
c)
6. § (1) bekezdésében a „kijelölt szervezet az előző évben” szövegrész helyébe a „kijelölt szervezet – ide
nem értve az MDR. és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és
a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai
parlamenti és tanácsi rendelet alapján kijelölt bejelentett szervezeteket – az előző évben” szöveg
lép.
56. §		
Hatályát veszti a 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet
a)
2. § (3) bekezdése,
b)
5. § (2) és (3) bekezdése,
c)
2. melléklete.

13. Az egyes orvostechnikai eszközökkel összefüggő miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú
módosításáról szóló 35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről
57. §		
Az egyes orvostechnikai eszközökkel összefüggő miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló
35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

14. Záró rendelkezések
58. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. május 26-án lép hatályba.
(2) A 13. alcím, valamint a 4. melléklet 2023. május 26-án lép hatályba.

59. §		
E rendelet
a)
1., 3., 9., 10. és 12. alcíme és 1. melléklete az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatára vonatkozó,
az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet
módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b)
1., 3., 4., 10. és 12. alcíme, 1. és 2. melléklete az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint
a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i
(EU) 2017/746 rendelet,
c)
4. alcíme az (EU) 2017/746 rendeletnek a bizonyos in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre
vonatkozó átmeneti rendelkezések és a házon belüli eszközökre vonatkozó feltételek késleltetett alkalmazása
tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. január 25-i (EU) 2022/112 európai parlamenti és tanácsi
rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 13/2022. (IV. 29.) EMMI rendelethez
„3. számú melléklet a 23/2002. (V. 9.) EüM rendelethez

Az engedélyezési eljárásban közreműködő szervezetek és bankszámlaszámuk
A

B

C

1.

Hatáskör/Illetékesség

A szerv megnevezése

Számlaszám

2.

1. Az emberen végzett orvostudományi
kutatások, kivéve a vizsgálati gyógyszerekkel
végzett klinikai vizsgálatokat, az orvostechnikai
eszközökkel végzett klinikai vizsgálatokat,
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközökkel végzett teljesítőképességvizsgálatokat – ide nem értve az 1. §
(2) bekezdésében meghatározott vizsgálatokat –,
valamint a 3–12. sorban meghatározott eseteket
Semmelweis Egyetem és intézményei

Egészségügyi Tudományos Tanács,
az Egészségügyi Tudományos Tanács
Bizottságai és Elnöksége

Országos Kórházi
Főigazgatóság
10032000-0036224100000000

Semmelweis Egyetem Regionális,
Intézményi Tudományos és
Kutatásetikai Bizottság
Magyar Honvédség Egészségügyi
Központ Regionális, Intézményi
Kutatásetikai Bizottság

10032000-00282819

3.

4.

5.

Magyar Honvédség, a rendészetért felelős
miniszter által vezetett minisztérium
egészségügyi intézményei, Vasút-egészségügyi
intézmények
Budapesti székhelyű országos intézetek

Országos Onkológiai Intézet
Regionális, Intézményi Tudományos
és Kutatásetikai Bizottság
6. Pesti és Pest megye Dunától keletre eső területén Uzsoki utcai Kórház Regionális
székhellyel rendelkező, a 3–5. sorban nem
Tudományos és Kutatásetikai
szereplő egészségügyi intézmények
Bizottsága
7. Észak-budai kerületek (II., III., XII. kerület) területén Észak-Közép-budai centrum
székhellyel rendelkező egyéb egészségügyi
Új Szent János Kórház és
intézmények
Szakrendelő Regionális, Intézményi
Tudományos és Kutatásetikai
Bizottság
8. Közép-dél-budai kerület (I., XI., XXII. kerület)
Dél-budai Centrumkórház
és Pest megye Dunától nyugatra eső területén
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
székhellyel rendelkező, a 3–5. sorban nem
Regionális és Intézményi Kutatás
szereplő egészségügyi intézmény
Etikai Bizottsága
9. Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Debreceni Egyetem Klinikai Központ
területén székhellyel rendelkező egészségügyi
Regionális, Intézményi, Tudományos
intézmények
és Kutatásetikai Bizottság
10. Baranya, Somogy és Tolna megye területén
Pécsi Tudományegyetem Klinikai
székhellyel rendelkező egészségügyi intézmények Központ Regionális Kutatásetikai
Bizottság
11. Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Békés és
Szegedi Tudományegyetem
Jász-Nagykun-Szolnok megye területén
Regionális és Intézményi Humán
székhellyel rendelkező egészségügyi
Orvosbiológiai Kutatásetikai
intézmények, a 4. sorban meghatározott
Bizottság
egészségügyi intézmények kivételével
12. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
területén székhellyel rendelkező egészségügyi
Központi Kórház és Egyetemi
intézmények
Oktatókórház Regionális/Intézményi
Tudományos és Kutatásetikai
Bizottság

10023002-00290469

10032000-0149053800000000
11784009-15492674

11784009-15492564

10023002 0031718600000000

10034002-00282981

10024003-00283236

10028007-00282802

11994002-06066651
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13. Vas, Zala és Veszprém megye területén székhellyel Markusovszky Egyetemi
rendelkező egészségügyi intézmények
Oktatókórház Regionális/ Intézményi
Tudományos és Kutatásetikai
Bizottság
14. Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és
Petz Aladár Egyetemi Oktató
Fejér megye területén székhellyel rendelkező
Kórház Regionális és Intézményi
egészségügyi intézmények
Kutatásetikai Bizottság

11747006-15420026

15. Gyógyszerrel végzett beavatkozással nem járó
vizsgálatok
16. Orvostechnikai eszközzel végzett
beavatkozással nem járó vizsgálatok,
valamint az 1. § (2) bekezdése szerinti, in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközzel végzett
teljesítőképesség-vizsgálat

10032000-0029005000000000
10032000-0029005000000000

Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet
Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet

10200249-33018597

“

2. melléklet a 13/2022. (IV. 29.) EMMI rendelethez
A 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 2. számú melléklet 8. pont 8.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az eszköz megfelelőségi igazolása)
„8.1. Regisztrációról szóló igazolás száma, az orvostechnikai eszközök európai adatbázisába regisztrált eszköz esetén
a regisztráció tényére történő utalás”

3. melléklet a 13/2022. (IV. 29.) EMMI rendelethez
„Melléklet a 33/2009. (X. 20.) EüM rendelethez

A klinikai vizsgálatok és a teljesítőképesség-vizsgálatok végzésének személyi és tárgyi feltételei
I. 		 Klinikai vizsgálóhely I. kockázati osztályba tartozó orvostechnikai eszközök vizsgálatához
A) Tárgyi feltételek:
Olyan egészségügyi szolgáltató, amely megfelel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tárgyi minimumfeltételeinek, és rendelkezik
a tervezett vizsgálat elvégzéséhez szükséges eszközökkel, felszereltséggel.
B) Személyi feltételek:
1.
A vizsgálat vezetőjének rendelkeznie kell:
a)
a vizsgálatra kerülő orvostechnikai eszköz tervezett felhasználásának megfelelő klinikai területre
meghatározott megfelelő szakorvosi szakvizsgával vagy
b)
a vizsgálatra kerülő orvostechnikai eszköz tervezett felhasználásának megfelelő klinikai területen
felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel.
2.
A vizsgálónak rendelkeznie kell:
a)
a vizsgálatra kerülő orvostechnikai eszköz tervezett felhasználásának megfelelő klinikai területre
meghatározott szakmai protokoll szerinti orvosi szakvizsgával vagy
b)
a vizsgálatra kerülő orvostechnikai eszköz tervezett felhasználásának megfelelő klinikai területen
felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel.
II. 		 Klinikai vizsgálóhely II.a és II.b kockázati osztályba tartozó és minden invazív orvostechnikai eszköz vizsgálatához
A) Tárgyi feltételek:
Olyan egyetemi klinikán vagy kórházban lévő – érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkező –
fekvőbeteg-osztály vagy szakambulancia, illetve egyéb szakorvosi rendelő, amely rendelkezik a megfelelő
diagnosztikai egységekkel, és amely megfelel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
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B)

III. 		
A)

B)

IV. 		
A)

B)
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minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tárgyi minimumfeltételeinek, valamint
rendelkezik a tervezett vizsgálat elvégzéséhez szükséges eszközökkel, felszereltséggel.
Személyi feltételek:
1.
A vizsgálat vezetőjének rendelkeznie kell:
a vizsgálatra kerülő orvostechnikai eszköz tervezett felhasználásának megfelelő klinikai területre
meghatározott megfelelő szakorvosi szakvizsgával.
2.
A vizsgálónak rendelkeznie kell:
a)
a vizsgálatra kerülő orvostechnikai eszköz tervezett felhasználásának megfelelő klinikai területre
meghatározott szakmai protokoll szerinti orvosi szakvizsgával vagy
b)
a vizsgálatra kerülő orvostechnikai eszköz tervezett felhasználásának megfelelő klinikai területen
felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel.
Klinikai vizsgálóhely III. kockázati osztályba tartozó és aktív beültethető orvostechnikai eszközök vizsgálatához
Tárgyi feltételek:
Olyan egyetemi klinikán vagy kórházi osztályon, az intézményen belül intenzív terápiás osztályos háttérrel
rendelkező – az aktív betegellátástól elkülönített – érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkező egység,
melynek rendelkezésére állnak a tervezett vizsgálat elvégzéséhez szükséges eszközök, felszerelések.
A vizsgálóhelyen helyben kell biztosítani az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a központi ügyeletre előírt minimumfeltételek közül
a gép-műszerparkra és egyéb eszközökre vonatkozó felszereltséget, kivéve a szülészeti egységcsomagot és
a gépkocsit.
Személyi feltételek:
1.
A vizsgálat vezetőjének rendelkeznie kell:
a vizsgálatra kerülő orvostechnikai eszköz tervezett felhasználásának megfelelő klinikai területre
meghatározott megfelelő szakorvosi szakvizsgával.
2.
A vizsgálónak rendelkeznie kell:
a vizsgálatra kerülő orvostechnikai eszköz tervezett felhasználásának megfelelő klinikai területre
meghatározott szakmai protokoll szerinti orvosi szakvizsgával
Vizsgálóhely az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök teljesítőképesség-vizsgálatához
Tárgyi feltételek:
Olyan egészségügyi szolgáltató, amely megfelel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tárgyi minimumfeltételeknek, és rendelkezik
a tervezett vizsgálat elvégzéséhez szükséges eszközökkel, felszereltséggel.
Személyi feltételek:
1.
A vizsgálat vezetője:
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott megfelelő progresszivitási szintű egészségügyi intézmény tevékenységének
végzéséhez szükséges minimumfeltételeknek megfelelő laboratóriumvezető vagy szakmai felügyeletet ellátó
személy.
2.
A vizsgáló:
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott megfelelő progresszivitási szintű egészségügyi intézmény tevékenységének
végzéséhez szükséges minimumfeltételeknek megfelelő személy.”
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4. melléklet a 13/2022. (IV. 29.) EMMI rendelethez
„4. melléklet a 35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelethez
„13. melléklet a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelethez

Időszakos felülvizsgálat
Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett termékek köre, a felülvizsgálat gyakorisága
1.

Defibrillátor

1 évente

2.

Sebészeti vágókészülék és ablációs készülék

1 évente

3.

Inkubátor

1 évente

4.

Lélegeztető berendezés (intenzív, újszülött)

1 évente

5.

Műtőlámpa – mennyezeti/műtőlámpa, vizsgálólámpa

3 évente

6.

Dializáló berendezés

1 évente

7.

Invazív és intervenciós rtg. berendezések

1 évente

8.

Műtőasztal, elektromos működtetésű kórházi ágyak

3 évente

9.

Altatógép

1 évente

10.

Átvilágító, felvételi és fogászati röntgen berendezések

2 évente

11.

Sebészeti képerősítő

2 évente

12.

Műtéti és őrző monitor

2 évente

13.

Lézer

2 évente

14.

Invazív vérnyomásmérő és véráramlásmérő

2 évente

15.

Gépi infúzió adagoló készülék

2 évente

16.

Vérmelegítő készülék

3 évente

17.

Sterilizáló berendezés

3 évente

18.

Hálózati üzemű elektroterápiás készülék

3 évente

19.

Orvosi gáz ellátó berendezés és teljes rendszer

3 évente

20.

Ultrahang-diagnosztikai készülék

3 évente

21.

Flexibilis endoszkópok / Endoszkópok és ezek képmegjelenítőés tároló rendszerei

2 évente

22.

EKG, hemodinamikai regisztráló berendezés, coronaria nyomásés áramlásmérő rendszer, elektrofiziológiai mérő és regisztráló
berendezés

2 évente

23.

Fogászati kezelőegység

1 évente” ”

A gázközpontoktól
az ellátó
csővezetékhálózaton át
az orvosigáz-vételi
helyekig terjedő
eszköz.
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Az emberi erőforrások minisztere 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelete
a szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés k) pontjában, a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (2) bekezdésében, valamint a magyar
jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) Szociális ágazati képzés
a)
a demenciával élők gondozója,
b)
az autista személyek gondozója,
c)
az idős személyek segítője,
d)
a fogyatékos személyek segítője,
e)
a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalan személyek segítője (a továbbiakban: PSZH segítő),
f)
a habilitációs kutya kiképzője,
g)
a mozgássérültet segítő kutya kiképzője,
h)
a jelző kutya kiképzője,
i)
a vakvezető kutya kiképzője,
j)
a jelnyelvi tolmács,
k)
a siket jelnyelvi tolmács
képzés (a továbbiakban együtt: képzés).
(2) A képzés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) bekezdése szerinti,
jogszabály alapján szervezett képzés.
(3) A képzés a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott képzési
program (a továbbiakban: képzési program) alapján történik.
(4) A képzés kötelező óraszámát, a megkezdéséhez szükséges szakmai előképzettségre vonatkozó előírásokat,
valamint a képzés Fktv. 2. § 5a. pontja szerinti leírását az 1. melléklet tartalmazza. Az előzetesen megszerzett tudás
beszámítására és felmérésére vonatkozó szabályokat a képzési program tartalmazza.
(5) A képzés térítésköteles.
(6) A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI) a képzésekhez kapcsolódóan szervezési,
koordinálási, szakmai felügyeleti, módszertani, vizsgaszervezési és nyilvántartási feladatokat lát el.
(7) Az (1) bekezdés f )–i) pontja szerinti képzés tekintetében az NSZI együttműködik a segítő kutya kiképzésének,
vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdése
alapján kijelölt közreműködő szervezettel.

2. A képző kiválasztása, a képző jogai és kötelezettségei
2. §

(1) Képzést az NSZI által pályázati úton kijelölt szervezet (a továbbiakban: képző) végezhet.
(2) A miniszter által jóváhagyott pályázati kiírás az NSZI honlapján, valamint a Szociális Ágazati Portálon közzétételre
kerül. A pályázattal kapcsolatos döntés-előkészítő és adminisztratív feladatokat az NSZI látja el.
(3) A pályázatokat az NSZI részére kell benyújtani.
(4) A pályázó a képzés lebonyolítására képzésenként külön pályázatot nyújt be.
(5) A pályázó egyszeri pályázati díjat fizet, amely a pályázat benyújtásakor érvényes kötelező legkisebb munkabér
összegének 25 százaléka.
(6) A tárgyév március 31-éig benyújtott pályázatokat tárgyév július 1-jéig, a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott
pályázatokat tárgyév december 31-éig kell elbírálni.
(7) A pályázó a pályázata elbírálása tárgyában hozott döntés ellen a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül
kifogást terjeszthet elő, amelyet indokolással ellátva a miniszter részére kell benyújtani.
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3. §

(1) A nyertes pályázó pályázatonként legfeljebb három évig terjedő időtartamra jelölhető ki képzőként.
(2) A képző az általa tervezett képzést legalább 45 nappal annak megkezdése előtt, az NSZI honlapján található adatlap
kitöltésével írásban bejelenti az NSZI-nek.
(3) A képző a bejelentett képzés tekintetében bekövetkező bármely változást haladéktalanul bejelenti az NSZI-nek.
(4) A képző a képzést az NSZI írásbeli jóváhagyását követően kezdheti meg.
(5) A képző és a képzésben részt vevő személy az Fktv. 13. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, írásban
felnőttképzési szerződést köt.
(6) A felnőttképzési szerződést a képző öt évig megőrzi.
(7) A képző az Fktv.
a)
2/A. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettséget teljesít,
b)
15. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatást teljesít, és
c)
16. §-ában meghatározott, továbbá a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.)
Korm. rendelet 26. §-a szerinti egységes dokumentumot vezet, nyilvántart, és ezeket a keletkezésétől számított
nyolcadik év utolsó napjáig megőrzi.

4. §

(1) Az NSZI és az általa írásban kijelölt szakértő jogosult a képző képzésébe és a 3. § (7) bekezdés c) pontja
szerinti dokumentumba a képzés helyszínén betekinteni. A betekintési jog gyakorlásához a képző biztosítja
a dokumentációhoz, személyi és tárgyi feltételek ellenőrzéséhez szükséges hozzáférést, és megadja az ahhoz
kapcsolódó felvilágosítást.
(2) Ha a képzés nem a képzési programban meghatározott
a)
tananyag felhasználásával,
b)
óraszámban,
c)
tárgyi feltételekkel,
d)
tematika oktatásával vagy
e)
képesítésű oktató, tréner, tereptanár részvételével
történik, az NSZI erről értesíti a felnőttképzési államigazgatási szervet, amely az Fktv. 20. §-ában meghatározottak
szerint ellenőrzést folytathat, és jogkövetkezményt alkalmazhat.

3. A záróvizsga
5. §

(1) A képzésben részt vevő személy a képzés végén záróvizsgát tesz.
(2) A záróvizsga a képzési programban meghatározottak szerinti
a)
szóbeli,
b)
gyakorlati vagy
c)
írásbeli
vizsgafeladatokból áll.
(3) A képző a záróvizsgát a képzés utolsó napját követő 60 napon belül köteles megszervezni. A záróvizsga időpontjáról
a képző legalább 30 nappal korábban írásban tájékoztatja a képzésben részt vevő személyt.
(4) A képző az NSZI-nek
a)
annak megkezdése előtt legalább 30 nappal írásban bejelenti a záróvizsgát,
b)
megküldi a képzési programban meghatározott záróvizsgára bocsátás feltételeinek teljesítéséről szóló
igazolást.
(5) Ha a képzési programban eltérő rendelkezés nincs, az írásbeli vizsgarész a miniszter által jóváhagyott feladatlap és
javítási-értékelési útmutató alapján történik.
(6) A szóbeli vizsgához készült, a miniszter által jóváhagyott tételsort az NSZI a honlapján közzéteszi, az a miniszter által
történő visszavonásig használható fel.
(7) Ha a képzési programban eltérő rendelkezés nincs, a gyakorlati tételsorra vonatkozó javaslatot a képző állítja össze,
amely a vizsgabizottság általi jóváhagyást követően használható fel a záróvizsgán.
(8) Ha a képzési program előírja, a képzésben részt vevő személy szakmai dolgozatot készít, és azt a záróvizsgán
megvédi.
(9) A vizsgacsoport létszáma minimum 8 fő, maximum 30 fő.

6. §		
Záróvizsgára az bocsátható, aki a képzési programban megállapított vizsgára bocsátási követelményeknek
eleget tesz.
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7. §
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(1) A záróvizsgát a vizsgabizottság
a)
kiválóan megfelelt,
b)
megfelelt vagy
c)
nem felelt meg
minősítéssel értékeli.
(2) A vizsgázó záróvizsgája sikertelen, ha bármelyik (írásbeli, gyakorlati, szóbeli) vizsgafeladat „nem felelt meg”
minősítéssel zárul. Sikertelen vizsga esetén a vizsgázó javítóvizsgát tehet.
(3) A javítóvizsga során csak abból a vizsgafeladatból kell ismételt vizsgát tenni, amelyből a vizsgázó „nem felelt meg”
minősítést kapott.
(4) Ha a vizsgázó a vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte, de befejezni nem tudta,
azokból a vizsgafeladatokból, amelyekből még nem vizsgázott, pótlóvizsgát tehet.
(5) A javító- és a pótlóvizsga a képzés befejezését követő egy éven belül tehető le.
(6) A képző bejelentése alapján az NSZI a javító- és pótlóvizsgára legkésőbb a képzés utolsó napját követő egy éven
belül lehetőséget biztosít.
(7) Az NSZI a javító- és pótlóvizsga szervezése során az 5. § (9) bekezdésében előírt létszámkorláttól eltérhet.

4. A vizsgabizottság összetétele és díjazása
8. §

(1) A záróvizsga vizsgabizottsága a képzési programban meghatározott számú, de legalább 3 tagból áll.
(2) A vizsgabizottság az NSZI által kijelölt elnökből és tag(ok)ból, valamint a képző által kijelölt, a képzésben oktatóként
részt vett tagból áll.
(3) A vizsgabizottság (2) bekezdés szerinti elnökét és tagjait az NSZI bízza meg.
(4) Nem lehet vizsgaelnök és – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az NSZI által kijelölt tag, aki a vizsgacsoportban
lévő vizsgázó képzésében vagy a vizsgára történő felkészítésében közvetlenül részt vett.
(5) Az 1. § (1) bekezdés f )–k) pontja szerinti képzés esetén a vizsgabizottság NSZI által kijelölt tagja a képzésben részt
vevő oktató is lehet.
(6) Nem lehet vizsgaelnök, a vizsgabizottság tagja és jegyzőkönyvvezető az a személy,
a)
aki a vizsgázónak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója, vagy
b)
akivel a vizsgázó munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

9. §

(1) A vizsgabizottság munkáját az NSZI által kijelölt és megbízott jegyzőkönyvvezető segíti.
(2) A jegyzőkönyvvezető gondoskodik a vizsga lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási
feladatok ellátásáról.

10. §

(1) A vizsgaelnököt, a vizsgabizottság tagjait és a vizsga jegyzőkönyvvezetőjét utazás- és szállásköltség, továbbá
vizsgáztatási díj illeti meg.
(2) A vizsgáztatási díjat, továbbá az utazás- és szállásköltséget a képző fizeti.
(3) A vizsgáztatási díj a vizsga megkezdésekor érvényes kötelező legkisebb munkabér összegének
a)
az elnök esetében 2 százaléka,
b)
a vizsgabizottság tagja esetében 1,5 százaléka,
c)
a jegyzőkönyvvezető esetében 1,3 százaléka
vizsgázónként.

5. A záróvizsga dokumentumai
11. §

(1)
(2)
(3)
(4)

12. §

(1) Az NSZI a kiadott tanúsítványokról nyilvántartást vezet.
(2) A kiadott tanúsítványok elvesztése vagy megsemmisülése esetén az NSZI a vizsgázó kérésére másodlatot állít ki.

A záróvizsga dokumentumai a jegyzőkönyv és a tanúsítvány.
A jegyzőkönyv tartalmazza a vizsga eseményeit és a vizsgaeredményeket, valamint a vizsgabizottság döntéseit.
A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság valamennyi tagja és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
A jegyzőkönyv alapján a tanúsítványt az NSZI állítja ki a sikeres záróvizsgát követően. A tanúsítványt
a vizsgabizottság elnöke és az NSZI vezetője írja alá, és az NSZI a bélyegzőjével hitelesíti.
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6. A szociális ágazati képzések vizsgaelnöki névjegyzéke
13. §

(1) A szociális ágazati képzések vizsgaelnöki névjegyzékére (a továbbiakban: névjegyzék) történő felvétel,
a vizsgaelnöki tevékenység bővítése és meghosszabbítása pályázati úton történik.
(2) A jelentkezés az NSZI honlapján közzétett pályázati adatlap kitöltésével és a pályázati adatlapon feltüntetett
dokumentumok, igazolások elektronikus úton történő megküldésével történik.
(3) A pályázat benyújtásakor a pályázó bírálati díjat fizet, melynek összege új pályázat esetén a benyújtáskor érvényes
kötelező legkisebb munkabér 10 százaléka, bővítés vagy meghosszabbítás esetén 5 százaléka.

14. §

(1) A névjegyzékbe történő felvételről, a vizsgaelnöki tevékenység bővítésről és a meghosszabbításról az NSZI által
kijelölt legalább 3 tagú bíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) dönt.
(2) A bizottság munkáját az NSZI koordinálja.
(3) A bizottság az NSZI által készített szabályzat alapján végzi munkáját.
(4) A bizottság legalább évente egyszer ülésezik.

15. §		
A névjegyzékbe történő felvétel időtartama három év.
16. §

(1) A pályázatok elbírálását követően az NSZI vezeti a névjegyzéket, közzéteszi a honlapján, és értesíti a pályázót
a bizottság döntéséről.
(2) A pályázó a döntés ellen kifogást tehet a tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül. A kifogást
indokolással ellátva a miniszterhez kell benyújtani. A miniszter a kifogásról 15 munkanapon belül dönt.

7. Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
18. §

(1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
(2) E rendelet 2., 8. és 10. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelethez
I. Demenciával élők gondozója képzés

1.

A

B

célja:

tevékenység folytatására való alkalmasság megszerzése

2.

megkezdéséhez szükséges közismereti
előképzettség:

általános iskolai végzettség

3.

megkezdéséhez szükséges szakmai
előképzettség:

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben [a továbbiakban:
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet] feltüntetett ápoló, gondozó,
terápiás munkatárs munkakörben elfogadott végzettség

4.

kötelező óraszáma:

300 óra
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5.

tartalma:

a demenciával élők gondozója
a) megismeri a demencia betegség kórélettani jellemzőit,
a betegséghez kapcsolódó diagnosztikai és terápiás
eljárásokat, szolgáltatásokat;
intézményi és intézményen kívüli környezetben is képessé
válik a demenciával élő személy komplex ellátására,
a demenciával élő személy szükségleteihez igazodó
személyes szolgáltatásnyújtás kialakítására;
b) a megszerzett tudás birtokában kialakítja a demenciával
élő személy személyre szabott foglalkoztatását, képessé
válik hozzátartozók támogatására;
c) felismeri és azonosítja a demenciával élő személy még
meglévő önálló életviteléhez szükséges hiányterületeket,
azok pótlásához használja a rendelkezésre álló szociális,
egészségügyi és egyéb eszközrendszereket;
d) képessé válik szakszerűen hozzásegíteni a gondozottat
az élet értelmes és számára élvezhető megéléséhez és
a leépülési folyamat lezárásaként az élet elengedéséhez

6.

eredményes elvégzése igazolásának módja:

tanúsítvány

II. Idős személyek segítője képzés

1.

A

B

célja:

tevékenység folytatására való alkalmasság megszerzése

2.

megkezdéséhez szükséges közismereti
előképzettség:

általános iskolai végzettség

3.

megkezdéséhez szükséges szakmai
előképzettség:

nem szükséges

4.

kötelező óraszáma:

300 óra

5.

tartalma:

az idős személyek segítője
a) a szakképzett ápoló vagy gondozó (a továbbiakban
együtt: gondozó) munkakörben foglalkoztatott személy
közvetlen irányítása és felügyelete mellett képessé válik
arra, hogy az idős személy egyes alapvető szükségleteinek
kielégítésében tevékenyen részt vegyen;
b) a képzés során kialakított, továbbfejlesztett
kompetenciák birtokában a gondozó irányítása mellett
aktívan közreműködik a szociális szolgáltatások szakmai
programjának megvalósításában;
c) az idős ember sajátos szükségleteinek gondozó
által történő felmérését követően, a gondozóval
együttműködve képessé válik az ápolási, gondozási
folyamatok egyes – kompetenciájába tartozó –
részfeladatainak elvégzésére, a megszerzett tudás
birtokában tevékenységével hozzásegíti a gondozót
a szakmai feladatok hatékonyabb megoldásához

6.

eredményes elvégzése igazolásának módja:

tanúsítvány
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III. Fogyatékos személyek segítője képzés

1.

A

B

célja:

tevékenység végzésére való alkalmasság megszerzése

2.

megkezdéséhez szükséges közismereti
előképzettség:

általános iskolai végzettség

3.

megkezdéséhez szükséges szakmai
előképzettség:

nem szükséges

4.

kötelező óraszáma:

300 óra

5.

tartalma:

a fogyatékos személyek segítője
a) a szakképzett ápoló vagy gondozó munkakörben
foglalkoztatott személy közvetlen irányítása és felügyelete
mellett képessé válik arra, hogy a fogyatékos személy egyes
alapvető szükségleteinek kielégítésében tevékenyen részt
vegyen;
b) a képzés során kialakított és továbbfejlesztett
kompetenciák birtokában a gondozó irányítása mellett
aktívan közreműködik a szociális szolgáltatások szakmai
programjának a megvalósításában;
c) képessé válik a személyes szükségletek kielégítésére
mindazon feladatok tekintetében, melyek nem igényelnek
gondozói beavatkozást;
d) a képzés során kialakított, továbbfejlesztett
kompetenciák birtokában a gondozó irányítása és
felügyelete mellett részt vesz az egyéni fejlesztési,
gondozási, illetve rehabilitációs terv megvalósításában;
e) képessé válik arra, hogy a fogyatékossággal élő embert
támogassa az önálló tevékenységek és a személyes
környezet kialakításában;
f) a fogyatékos személy sajátos szükségleteinek gondozó
által történő felmérését követően, a gondozóval
együttműködve képessé válik az ápolási, gondozási
folyamatok egyes – kompetenciájába tartozó –
részfeladatainak elvégzésére, tevékenységével hozzásegíti
a gondozót a szakmai feladatok hatékonyabb megoldásához

6.

eredményes elvégzése igazolásának módja:

tanúsítvány

IV. PSZH segítő képzés

1.

A

B

célja:

tevékenység végzésére való alkalmasság megszerzése

2.

megkezdéséhez szükséges közismereti
előképzettség:

általános iskolai végzettség

3.

megkezdéséhez szükséges szakmai
előképzettség:

nem szükséges

4.

kötelező óraszáma:

300 óra
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5.

tartalma:

a PSZH segítő
a) képessé válik arra, hogy szakképzett ápoló vagy
gondozó munkakörben foglalkoztatott személy közvetlen
irányítása és felügyelete mellett a pszichiátriai vagy
szenvedélybetegséggel, továbbá hajléktalansággal
(a továbbiakban együtt: pszichoszociális probléma) küzdő
személy egyes alapvető szükségleteinek kielégítésében
tevékenyen részt vegyen;
b) a képzés során kialakított, továbbfejlesztett
kompetenciák birtokában a gondozó irányítása mellett
aktívan közreműködik a szociális szolgáltatások szakmai
programjának a megvalósításában;
c) képessé válik a pszichoszociális problémákkal küzdő
személyek személyes szükségleteinek felmérésében
történő közreműködésre, a személyes szükségletek
kielégítésére mindazon feladatok tekintetében, amelyek
nem igényelnek gondozói beavatkozást;
d) képessé válik arra, hogy a pszichoszociális problémákkal
küzdő személyeket támogassa az önálló tevékenységek és
a személyes környezet kialakításában;
e) a pszichoszociális problémákkal küzdő személyek
sajátos szükségleteinek gondozó által történő felmérését
követően, a gondozóval együttműködve képessé válik
az ápolási, gondozási folyamatok egyes – kompetenciájába
tartozó – részfeladatainak elvégzésére, tevékenységével
hozzásegíti a gondozót a szakmai feladatok hatékonyabb
megoldásához

6.

eredményes elvégzése igazolásának módja:

tanúsítvány

V. Autista személyek gondozója képzés

1.

A

B

célja:

tevékenység végzésére való alkalmasság megszerzése

2.

megkezdéséhez szükséges közismereti
előképzettség:

általános iskolai végzettség

3.

megkezdéséhez szükséges szakmai
előképzettség:

a) az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben feltüntetett ápoló,
gondozó munkakörben elfogadott végzettség,

4.

kötelező óraszáma:

b) fogyatékos személyek segítője végzettség
a) 250 óra a 3. pont a) alpontja szerinti szakmai
előképzettség esetén,
b) 600 óra a 3. pont b) alpontja szerinti szakmai
előképzettség esetén
5.

tartalma:

az autista személyek gondozója
a) elméleti és gyakorlati alapismereteket szerez az
autizmusspektrum fogalomról, tüneteiről, az autizmusban
érintett személyek szükségleteiről, a hatékony támogatás
lehetőségeiről, kiemelt tekintettel a felnőttkorra;
b) megismeri az autizmusbarát környezet kialakításának
szempontjait, valamint a stresszmegelőzés és -kezelés
technikáit, megismeri a segítő személyektől elvárható
hatékony és etikus viselkedést, kommunikációs stílust

6.

eredményes elvégzése igazolásának módja:

tanúsítvány
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VI. Habilitációs kutya kiképzője képzés
A
1.

B
jogszabály által előírt, a tevékenység folytatásához szükséges

célja:

képesítés megszerzése

2.

megkezdéséhez szükséges közismereti
előképzettség:

érettségi végzettség

3.

megkezdéséhez szükséges szakmai
előképzettség:

nem szükséges

4.

kötelező óraszáma:

450 óra

5.

tartalma:

a habilitációs kutya kiképzője
a) elsajátítja a kutyák viselkedésével, egészségügyi és
állatjóléti követelményeivel kapcsolatos ismereteket;
b) megismeri a munkavégzéshez szükséges
kommunikációs és konfliktuskezelési módszereket;
c) elsajátítja a kölyök és a felnőtt kutya terápiás célokra
történő kiválasztásának módját, elméleti és gyakorlati
ismereteket szerez a kiképzés módszereiről;
d) megismeri a kiképzett terápiás kutya-felvezető páros
vizsgára való felkészítését, valamint a terápiás kutya
felvezetését állatasszisztált foglalkozásokon, bemutatókon;
e) ismereteket szerez családi kutyák kiképzéséről, gazdák
oktatásáról és kutyaiskolák vezetéséről

6.

eredményes elvégzése igazolásának módja:

tanúsítvány

VII. Mozgássérültet segítő kutya kiképzője képzés
A
1.

célja:

B
jogszabály által előírt, a tevékenység folytatásához szükséges
képesítés megszerzése

2.

megkezdéséhez szükséges közismereti
előképzettség:

érettségi végzettség

3.

megkezdéséhez szükséges szakmai
előképzettség:

habilitációs kutya kiképzője (OKJ vagy ágazati képzés)
végzettség

4.

kötelező óraszáma:

350 óra

5.

tartalma:

a mozgássérültet segítő kutya kiképzője
a) megismeri a mozgássérült személyek állapotának és
rehabilitációjának sajátosságait, diagnózisaik értelmezését;
b) elsajátítja a kölyökkutya mozgássérültet segítő vagy
személyi segítő feladatra való kiválasztását, szocializálását,
elméleti és gyakorlati ismereteket szerez a kiképzés
módszereiről;
c) elsajátítja a kliens oktatását a kutya irányítására, valamint
a kutya összeszoktatását leendő gazdájával;
d) megismeri a kiképzett kutya-kliens páros vizsgára
való felkészítését, és elsajátítja a kutya átadása utáni
utógondozási feladatokat

6.

eredményes elvégzése igazolásának módja:

tanúsítvány
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VIII. Jelző kutya kiképzője képzés
A
1.

célja:

B
jogszabály által előírt, a tevékenység folytatásához szükséges
képesítés megszerzése

2.

megkezdéséhez szükséges közismereti
előképzettség:

érettségi végzettség

3.

megkezdéséhez szükséges szakmai
előképzettség:

habilitációs kutya kiképzője (OKJ vagy ágazati képzés)
végzettség

4.

kötelező óraszáma:

350 óra

5.

tartalma:

a jelző kutya kiképzője
a) megismeri a hallássérült személyek állapotának és
rehabilitációjának sajátosságait, diagnózisaik értelmezését;
b) megismeri a rohamjelző kutyáért jelentkező személyek
állapotának és rehabilitációjának sajátosságait, diagnózisaik
értelmezését;
c) elsajátítja a képzésbe vonható kutya kiválasztását,
a kutya szocializálását;
d) elméleti és gyakorlati ismereteket szerez a kiképzés
módszereiről rohamjelző vagy hangot jelző feladatokra;
e) megszerzi a kutya leendő gazdájával való
összeszoktatásával kapcsolatos ismereteket;
f ) megismeri a kiképzett kutya-kliens páros vizsgára
való felkészítését, és elsajátítja a kutya átadása utáni
utógondozási feladatokat

6.

eredményes elvégzése igazolásának módja:

tanúsítvány

IX. Vakvezető kutya kiképzője képzés
A
1.

célja:

B
jogszabály által előírt, a tevékenység folytatásához szükséges
képesítés megszerzése

2.

megkezdéséhez szükséges közismereti
előképzettség:

érettségi végzettség

3.

megkezdéséhez szükséges szakmai
előképzettség:

habilitációs kutya kiképzője (OKJ vagy ágazati képzés)
végzettség

4.

kötelező óraszáma:

400 óra
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5.

tartalma:

a vakvezető kutya kiképzője
a) megismeri a látássérült személyek állapotának és
rehabilitációjának sajátosságait, diagnózisaik értelmezését,
a vakvezető kutyával való közlekedés és tájékozódás
tanítását;
b) elsajátítja a képzésbe vonható kutya kiválasztását,
szocializációját, alap- és speciális kiképzését;
c) megtanulja a kliensek felkészítését vakvezető kutyával
való közlekedésre, valamint a vakvezető kutya tartásával,
ápolásával és egészségvédelmével kapcsolatos tennivalók
megismertetését a kliensekkel;
d) elsajátítja a kutyák szocializációját, elméleti és gyakorlati
ismereteket szerez a kiképzés módszereiről;
e) megismeri a vakvezető kutya és gazdája
közlekedésbiztonsági vizsgára való felkészítésével
kapcsolatos feladatokat;
f ) elsajátítja a kutya átadása utáni utógondozási feladatokat

6.

eredményes elvégzése igazolásának módja:

tanúsítvány

X. Jelnyelvi tolmács képzés
A
1.

célja:

B
jogszabály által előírt, a tevékenység folytatásához szükséges
képesítés megszerzése

2.

megkezdéséhez szükséges közismereti
előképzettség:

érettségi végzettség

3.

megkezdéséhez szükséges szakmai
előképzettség:

jelnyelvből B1 szintű államilag elismert nyelvvizsga

4.

kötelező óraszáma:

1000 óra

5.

tartalma:

a jelnyelvi tolmács
a) képessé válik kommunikációs akadálymentesítési
feladatok ellátására siket, siketvak, nagyothalló és halló
személyek között;
b) megismeri a jelnyelvi tolmácsolás elméletét és
gyakorlatát, a tolmácsolás fizikai és pszichés feltételeit,
a jogszabályi környezetet, a speciális tolmácsolási színterek
jogi és egyéb jellemzőit;
c) képessé válik C1 szintű jelnyelvi tolmácsolásra magyar
jelnyelvről hangzó magyar nyelvre, illetve hangzó magyar
nyelvről magyar jelnyelvre személyes jelenléttel, valamint
telefon- és videóalapú távtolmácsolással;
d) megismeri a szimultán, konszekutív és tömörítő jelnyelvi
tolmácsolási technikákat, az írótolmácsolás és orális
tolmácsolás elméletét és gyakorlatát

6.

eredményes elvégzése igazolásának módja:

tanúsítvány
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XI. Siket jelnyelvi tolmács képzés
A
1.

célja:

B
jogszabály által előírt, a tevékenység folytatásához szükséges
képesítés megszerzése

2.

megkezdéséhez szükséges közismereti
előképzettség:

érettségi végzettség

3.

megkezdéséhez szükséges szakmai
előképzettség:

a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról
szóló 2009. évi CXXV. törvény 2. § j) pontja szerinti
anyanyelvi jelnyelvhasználó

4.

kötelező óraszáma:

1000 óra

5.

tartalma:

a siket jelnyelvi tolmács
a) képessé válik kommunikációs akadálymentesítési
feladatok ellátására siket, siketvak, nagyothalló és halló
személyek között;
b) megismeri a jelnyelvi tolmácsolás elméletét és
gyakorlatát, a tolmácsolás fizikai és pszichés feltételeit,
a jogszabályi környezetet, a speciális tolmácsolási színterek
jogi és egyéb jellemzőit;
c) képessé válik anyanyelvi szintű jelnyelvi tudással
tolmácsolni a magyar jelnyelven belül a nyelvváltozatok
között, illetve magyar jelnyelvről nemzetközi jelre (IS) és
nemzetközi jelről magyar jelnyelvre személyes jelenléttel,
valamint telefon- és videóalapú távtolmácsolással;
d) megismeri a szimultán, konszekutív és tömörítő jelnyelvi
tolmácsolási technikákat;
e) képessé válik írott szöveget jelnyelvre adaptálni, jelnyelvi
megnyilatkozásokat írásba foglalni

6.

eredményes elvégzése igazolásának módja:

tanúsítvány

Az emberi erőforrások minisztere 15/2022. (IV. 29.) EMMI rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő
módosításáról
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont if ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia), ib) és
if ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása
1. §		
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (5) bekezdés a) pontjában foglalt szakképesítésnek felel meg – a 7a. mellékletben meghatározott
szakgyógyszerészi szakképesítések mellett – a 2015. július 16. napját követően és a MódR. hatálybalépése előtt
a gyógyszerellátási szakgyógyszerészet szakterületen megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítés.”
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2. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi
szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása
2. §

(1) A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai
továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.2.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
(2) Az R.2. 1. mellékletében foglalt táblázat C:11 mezőjében a „16 hónap” szövegrész helyébe a „12 hónap” szöveg lép.
(3) Az R.2. 2. melléklet 10. OBEZITOLÓGIA alcím
a)
3. pontjában a „16 hónap” szövegrész helyébe a „12 hónap” szöveg,
b)
4.1. pont a) alpontjában a „6 hó” szövegrész helyébe a „9 hó” szöveg,
c)
4.2. pontjában a „2 hó” szövegrész helyébe az „1 hó” szöveg,
d)
4.3. pontjában a „2 hó” szövegrész helyébe az „1 hó” szöveg
lép.

3. §		
Hatályát veszti az R.2. 2. melléklet 10. OBEZITOLÓGIA alcím 7. pontja.

3. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 15/2022. (IV. 29.) EMMI rendelethez
1. Az R.2. 2. melléklet 10. OBEZITOLÓGIA alcím 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre:
5.1. orvosi ellátásra szoruló elhízottak vizsgálata, kezelése,
5.2. az elhízás komplex kezelésének ismerete és alkalmazása,
5.3. a veszélyes és szakmailag indokolt fogyókúrák megkülönböztetése,
5.4. a fogyókúra veszélyeinek, mellékhatásainak ismerete és elhárítása,
5.5. az elhízás műtéti kezelése indikációinak, kontra-indikációinak ismerete,
5.6. az elhízottak hosszú távú gondozása.”
2. Az R.2. 2. melléklet 10. OBEZITOLÓGIA alcím 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Képzés személyi és tárgyi feltételei
6.1. Képzés személyi feltétele: a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság által elismert, legalább 5 éves
obezitológiai gyakorlattal és tudományosan megalapozott dietetikai ismeretekkel rendelkező obezitológiai licenccel
rendelkező szakorvos, legalább 1 fő dietetikus, legalább 1 fő pszichológus, legalább 1 fő gyógytornász.
6.2. A gyakorlati képzőhely tárgyi feltételei:
a) a képzőhelyen obezitológiai járóbeteg- és obezitológiai fekvőbeteg-ellátás, mozgásterápiás (tornaterem)
háttérrel,
b) laboratóriumi háttér,
c) 6 vagy 12 csatornás EKG-készülék,
d) antropometriás meghatározás eszközei (testsúly, testmagasság, testkörfogatok mérése),
e) gyors vércukor-meghatározó készülék,
f ) vérnyomásmérő,
g) bioimpedancia-mérő,
h) 24 órás vérnyomásmonitor.”
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Az emberi erőforrások minisztere 16/2022. (IV. 29.) EMMI rendelete
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról
szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 2. §, valamint a 1–3. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(3) bekezdés c) 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 Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:
1. §		
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló
32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § Közgyógyellátás jogcímen
a) a hatóanyag alapú fix támogatású csoportból a preferált referencia ársávba tartozó,
b) azokból a hatóanyag alapú fix támogatású csoportokból, ahol nem képződött preferált referencia ársáv,
a referencia vagy annál alacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott árú, vagy napi terápiás költségű és
c) a hatóanyag alapú fix támogatású csoportba nem tartozó
gyógyszer rendelhető.”
2. §

(1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az R. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. §		
Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.
Dr. Kásler Miklós s. k.,

		
		

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 16/2022. (IV. 29.) EMMI rendelethez
Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat „C01CA” megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(ATC

ATC

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

MEGNEVEZÉS

NORMATÍV
0%

C01CA

adrenerg és
dopaminerg szerek

25%

ÉRTÉK

ÁTLAGON

NÉLKÜL

ALULI

X

55%
ÁTLAGOS

80%
ÁTLAGON

EMELT

KIEMELT

INDIKÁCIÓHOZ

INDIKÁCIÓHOZ

KÖTÖTT

KÖTÖTT

X

X

FELÜLI

KÜLÖNKERET)
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2. melléklet a 16/2022. (IV. 29.) EMMI rendelethez
1. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„EÜ100 34.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Sclerosis multiplex esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott
finanszírozási eljárásrend alapján.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény
Kijelölt intézmény

Neurológia
Gyermekneurológia

írhat
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
G35

Kijelölt intézmények:
Város

Intézmény neve

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Budapest

Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet

Budapest

Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

Budapest

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Budapest

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Budapest

Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

Budapest

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Budapest

Péterfy Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Neurológiai Klinikai Csoport

Budapest

Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika

Budapest

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika Neuroimmunológia

Eger

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Esztergom

Vaszary Kolos Kórház

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Békés Megyei Központi Kórház

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza

Kistarcsa

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Nagykanizsa

Kanizsai Dorottya Kórház

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika

Tatabánya

Szent Borbála Kórház

Salgótarján

Szent Lázár Megyei Kórház
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Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

Zalaegerszeg

Zala Megyei Szent Rafael Kórház
”

2. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 57. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„EÜ100 57.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Hosszútávú, elsődleges vagy másodlagos megelőzésként folyamatos alvadásgátló kezelés szükségessége esetén
– malignus daganatban szenvedő beteg részére egyéb járulékos thrombogén tényező (immobilitás, kemoterápia,
hormonterápia, angiogenezis-gátló, thalidomid vagy lenalinomid kezelés, a daganat, annak áttétje vagy
nyirokpangás által okozott érkompresszió) fennállásának időtartamára, valamint korábbi vénás thromboembóliás
epizódot követően,
– várandósság idején hosszútávú K-vitamin antagonistával végzett kezelés folytatásaként, ha az előzményben
provokáló tényező nélkül vagy ösztrogén kezelés miatt kialakult vénás thromboembolia vagy a várandósság
során kialakult vénás thromboembolia szerepel, továbbá amennyiben a családi anamnézisben pozitív és
ismert homozigóta FV Leiden vagy homozygota homozigóta FII G20210A pontmutáció, kombinált örökletes
thrombosiskészség, klinikai és laboratóriumi definíciónak megfelelő antifoszfolipid betegség van,
– az Eü90 4/a1., 4/b1. vagy 4/c1. indikációs pont szerinti legalább 3 hónapos megszakítás nélküli járóbeteg-ellátás
keretében történő terápia folytatásaként a kockázat fennállásának idejére, amennyiben K-vitamin antagonisták
adása ellenjavallt vagy K-vitamin antagonisták adása mellett legalább grade II. súlyosságú gastrointestinalis
vagy hepaticus mellékhatás, vasculitis, cumarin necrosis, blue toe syndroma, normális vasforgalmi adatok mellett
kifejezett hajhullás, INR érték alapján nem túladagolásból adódó vérzés vagy splanchnicus vagy vena hepatica
thrombosis jelentkezik.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet

Belgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet

Érsebészet

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet

Hematológia

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet

Idegsebészet

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet

Kardiológia

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet

Mellkassebészet

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet

Szívsebészet

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet

Szülészet-nőgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet

Tüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermek hemato-onkológia

javasolhat és írhat

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap
ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot):
D689, I260, I269, I48H, I6380, I6760, I749, I829, I871, M3110, M3513, M3514, O223, Z298”
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3. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 65. pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázat helyébe a következő táblázat
lép:
Város

Intézmény neve

Budapest

Semmelweis Egyetem

Budapest

Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Debrecen

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Neurológiai Osztálya

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház,
nyíregyházi Neurológiai Osztály

4. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 71. pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázat helyébe a következő táblázat
lép:
Város

Intézmény neve

Budapest

Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

Budapest

Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

Budapest

Dunamenti REK Reprodukciós Központ

Budapest

Róbert Károly Meddőségi Centrum

Budapest

Semmelweis Egyetem

Budapest

Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft.

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Győr

Dunamenti REK Reprodukciós Központ

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Pécs

Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

5. Az R. 2. számú melléklete a következő EÜ100 76. ponttal egészül ki:
„EÜ100 76.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
In vitro és/vagy in vivo diagnosztikával igazolt, klinikai tüneteket okozó túlérzékenység gyakran allergizáló
táplálékra, gyógyszerre, rovarméregre abban az esetben, ha súlyos szisztémás reakció szerepel a kórtörténetben
illetve bármilyen okból (foglakozás, környezet) nagy az anaphylaxia veszélye.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet

Allergológia és klinikai
immunológia

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermektüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet

Tüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat
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Megkötés nélkül
Megkötés nélkül
Megkötés nélkül
						

Allergológia és klinikai
írhat
immunológia
Gyermektüdőgyógyászat írhat
Tüdőgyógyászat
írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
T78”

3. melléklet a 16/2022. (IV. 29.) EMMI rendelethez
Az R. 3. számú melléklete a következő EÜ70 32. ponttal egészül ki:
„EÜ70 32.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
In vitro és/vagy in vivo diagnosztikával igazolt, klinikai tüneteket okozó túlérzékenység gyakran allergizáló
táplálékra, gyógyszerre, rovarméregre.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet

Allergológia és klinikai
immunológia

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermektüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet

Tüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

Megkötés nélkül

Allergológia és klinikai
írhat
immunológia
Gyermektüdőgyógyászat
írhat
Tüdőgyógyászat
írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

Megkötés nélkül
Megkötés nélkül
						

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
T78”
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Az emberi erőforrások minisztere 17/2022. (IV. 29.) EMMI rendelete
a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt
élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet hatályon kívül helyezéséről és a különleges
táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában
foglalt feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra
szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet hatályon kívül helyezése
1. §		
Hatályát veszti a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt
élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet.

2. A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosítása
2. §		
A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R.) 14. §
(4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi
étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében
való kiegészítéséről szóló, 2017. június 2-i (EU) 2017/1798 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
3. §		
Az R.
a)
8. § (1) bekezdésében az „és a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek” szövegrész helyébe
az „ , a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek és a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi
étrendet helyettesítő élelmiszerek” szöveg,
b)
8. § (2) bekezdésében az „és a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről vagy élelmiszerekről” szövegrész
helyébe az „ , a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről vagy élelmiszerekről és a testtömeg-szabályozás
céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet 2022. október 27-én lép hatályba.
5. §		
Ez a rendelet a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló,
teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények
tekintetében való kiegészítéséről szóló, 2017. június 2-i (EU) 2017/1798 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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Az igazságügyi miniszter 13/2022. (IV. 29.) IM rendelete
a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet és a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási
ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet módosításáról
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosítása
1. §		
A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet a következő 17/L. §-sal egészül ki:
„17/L. § (1) E rendeletnek a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet és a bírósági végrehajtói és a bírósági
végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet módosításáról szóló 13/2022. (IV. 29.)
IM rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) módosított 2. § (5) bekezdését a Módr5. hatálybalépésének napján
folyamatban lévő jogi szakvizsgára bocsátás iránti kérelmekre is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek Módr5.-tel módosított 4. § (3) bekezdését a Módr5. hatálybalépését követően benyújtott jogi
szakvizsgára történő jelentkezésekre kell alkalmazni.”
2. §		
A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet
a)
2. § (5) bekezdésében a „képzés idejét annak befejezését követően” szövegrész helyébe a „képzés idejét
a végbizonyítvány megszerzését követően” szöveg,
b)
4. § (3) bekezdésében az „okiratokat” szövegrész helyébe az „okiratokat, a 2. § (5) bekezdése szerint
a joggyakorlatba beszámítható időtartamot igazoló okiratokat” szöveg
lép.

2. A bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló
13/2021. (XI. 16.) IM rendelet módosítása
3. §		
A bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet 5. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az esetenként kijelölt vizsgabizottság 5 főből áll, akik közül a vizsgabizottság elnöke ellátja a vizsgabizottsági
adminisztratív teendőket. A vizsgabizottságot úgy kell megalakítani, hogy abban
a) az Igazságügyi Minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium),
b) a bíróságoknak vagy az Országos Bírósági Hivatal elnökének,
c) a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak (a továbbiakban: Kar),
d) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának és
e) valamely egyetem jogi karának
képviselői részt vegyenek.”
4. §		
A bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet
a következő 32. §-sal egészül ki:
„32. § E rendeletnek a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet és a bírósági végrehajtói és a bírósági
végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet módosításáról szóló 13/2022. (IV. 29.)
IM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 5. § (3) bekezdését és 22. §-át a Módr. hatálybalépését követően
lefolytatásra kerülő szakvizsgák során kell alkalmazni.”
5. §		
A bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet
22. §-ában a „Kar hivatali szervének és az Országos Bírósági Hivatal elnökének” szövegrész helyébe a „Kar hivatali
szervének a végrehajtói szakvizsgára vonatkozóan és az Országos Bírósági Hivatal elnökének a bírósági végrehajtási
ügyintézői vizsgára vonatkozóan” szöveg lép.
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3. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Varga Judit s. k.,
igazságügyi miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 15/2022. (IV. 29.) ITM rendelete
a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának
finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó
részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának
finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes
szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„9. § (1) A KÁT pénzeszköz vagy Prémium pénzeszköz pozitív értéke esetén a Befogadó a KÁT és Prémium
pénzeszköz fizetésére kötelezett részére havonta kiállít egy-egy számviteli bizonylatot a KÁT pénzeszköz és
a Prémium pénzeszköz KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett által fizetendő összegéről, amelyet a KÁT és
Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezetthez tartozó tárgyhavi tény értékesítési adat és a KÁT pénzeszköz és
a Prémium pénzeszköz tárgyhavi mértékének szorzataként kell kiszámítani.
(2) A Befogadó az adott hónapban a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettet terhelő, a KÁT pénzeszköz
és a Prémium pénzeszköz összegére vonatkozó számviteli bizonylatát a tárgyhónapot követő hónap
6. munkanapjától a KÁT és a Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett részére benyújtja.
(3) A KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett és a vele kereskedelmi szabályzat alapján ellátásalapú
szerződéssel rendelkező felhasználók, valamint azon villamosenergia-kereskedők és termelői engedélyesek,
amelyek a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett mérlegkörébe tartozó felhasználási helyeket látnak el
a kereskedelmi szabályzat szerinti ellátásalapú szerződés alapján, továbbá az utóbbi villamosenergia-kereskedők
és termelői engedélyesek és az általuk kereskedelmi szabályzat szerinti ellátásalapú szerződés alapján ellátott
felhasználók a KÁT pénzeszközt és a Prémium pénzeszközt egy tételben – a VET 13. §-a szerinti értékesítés alapján –
a KÁT pénzeszköznek és a Prémium pénzeszköznek a Befogadó által a 8. § (1) bekezdés b) pontja szerint közzétett
mértékén számolják el.
(4) A Befogadó a számviteli bizonylatát a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett részére úgy nyújtja be,
hogy azt a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett a számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség
időpontját legalább hat munkanappal megelőzően kézhez vehesse.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott számviteli bizonylat szerinti ellenérték fizetésére kötelezett a számviteli
bizonylattal kapcsolatban kifogással élhet a jogosult felé a számviteli bizonylat kézhezvételétől számított
öt munkanapon belül. A számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek esedékessége nem
változik.
(6) A Befogadó, valamint a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett közötti fizetési kötelezettségek
késedelmes teljesítése esetén a késedelembe eső fél a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő
időszakra a Polgári Törvénykönyv által előírt mértékű késedelmi kamatot és a behajtási költségátalányról szóló
törvény szerinti behajtási költségátalányt fizet a másik fél részére.
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(7) A Befogadó a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek villamosenergia-ellátási szabályzatoknak
megfelelően korrigált tény értékesítési adatai alapján, havi rendszerességgel az (1) bekezdés szerinti számviteli
bizonylatot módosítja, és a módosítás alapján elszámol a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettel.”
2. §		
A Rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) Amennyiben a 9. § (1) bekezdése szerinti, a tárgyhónapra vonatkozó KÁT és Prémium pénzeszköz
fizetésére kötelezetthez tartozó tárgyhavi tény értékesítési adat és a KÁT pénzeszköz vagy Prémium pénzeszköz
tárgyhavi mértékének szorzata negatív értékű, számviteli bizonylat kiállítására nem kerül sor.
(2) Az (1) bekezdést először 2022. április tárgyhónapra vonatkozóan kell alkalmazni.”
3. §		
Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter

A pénzügyminiszter 4/2022. (IV. 29.) PM rendelete
a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 21/2021. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 28. alpontjában és a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
21/2021. (XII. 29.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

pénzügyminiszter
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1. melléklet a 4/2022. (IV. 29.) PM rendelethez
A Rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat F:8 mezője helyébe a következő mező lép:
(F)

(8.)

a) Az előirányzat a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványainak, a külföldiek földmegváltási ügyeinek, illetve
az ismeretlen helyen tartózkodók forint követeléseinek rendezésére szolgál.
b) Az előirányzat a kárpótlási jegyek Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-be történő
beszállításához kapcsolódó feladatok ellátására szolgál.
c) Az előirányzat fedezetet nyújt az Országos Betétbiztosítási Alappal a hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján kötött megbízási szerződésből eredő, megbízás
ellátásával összefüggésben felmerült költségek megtérítésére.
d) Az előirányzat nyújt fedezetet a központi költségvetés közvetlen kiadásainak és bevételeinek
pénzforgalmához kapcsolódóan felmerült kiadásokra, ideértve a postaköltségeket, a GIRO és a VIBER
költségeit, az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer díjszámla teljesítésével kapcsolatos költségeket,
a devizaköltségeket, illetve az MNB negatív kamatelszámolásait.
e) Az előirányzat fedezetül szolgál az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá
tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény szerint folyósított támogatásokra.
f ) Az előirányzat szolgál az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Áhsz.) 1. mellékletében szereplő, kizárólag bevételi előirányzattal megtervezett központi
kezelésű előirányzatok kiadásainak elszámolására, ha – az Áhsz. 40. § (3) bekezdése szerint – a közhatalmi
bevételek bármely időpontban történő visszatérülése miatt év végén a bevétel teljesítése negatív előjelű
lenne.
g) Az előirányzat a NAV végrehajtói letéti számlaintegráció kapcsán felmerülő központi költségvetési
fedezet biztosítására szolgál.
h) Az előirányzat az Áht. 79. § (4a) bekezdés e) és f ) pontja szerinti intézmények pénzügyi tranzakcióival
kapcsolatban felmerült kincstári költségek fedezetéül szolgál.
i) Az előirányzat fedezetül szolgál az elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló
elektronikus eszköz kiskereskedelméhez kapcsolódó kompenzációs eljárás részletes szabályairól szóló
3/2022. (I. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti kifizetésre.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 125/2022. (IV. 29.) KE határozata
államtitkári felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
205. § (1) és (4) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – Schanda Tamás Jánost, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium államtitkárát e megbízatása alól 2022. április 30-ai hatállyal felmentem.
Budapest, 2022. április 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. április 29.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/02230-2/2022.

A köztársasági elnök 126/2022. (IV. 29.) 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. Mikó Gergelyt 2022. november 15-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2022. április 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01866-2/2022.
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A köztársasági elnök 127/2022. (IV. 29.) 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. Langó Katalint 2022. november 28-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2022. április 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01866-3/2022.

A köztársasági elnök 128/2022. (IV. 29.) 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. Kovács Tamást 2022. december 9-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2022. április 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01866-4/2022.

A köztársasági elnök 129/2022. (IV. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kósa Mariannt
a 2022. május 1. napjától 2025. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. április 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01866-5/2022.
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A köztársasági elnök 130/2022. (IV. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szilágyi János
Zoltánt a 2022. május 1. napjától 2025. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. április 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01866-6/2022.

A köztársasági elnök 131/2022. (IV. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Duró Editet
2022. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. április 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01866-7/2022.

A köztársasági elnök 132/2022. (IV. 29.) KE határozata
a 179/2019. (V. 8.) KE határozattal módosított 128/2016. (IV. 29.) KE határozat módosításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kovács-Hegedűs
Vera bírói kinevezését a 2022. május 1. napjától 2025. április 30. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.
Budapest, 2022. április 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01866-8/2022.
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A Kormány 1246/2022. (IV. 29.) Korm. határozata
a távhőkassza pozitív egyenlege megőrzéséhez szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a távhő árszabályozási év 2021. október 1-jei kezdetén megállapított támogatási összegek
2022. január 1-jétől szükségessé vált korrekciója következtében – az időközben tovább emelkedett energiaárak
hatására – a távhőkassza pozitív egyenlegét 2022 májusától központi költségvetési forrásból származó befizetéssel
szükséges fenntartani;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs
és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címének a 15. Távhőszolgáltatók
kompenzációja alcímmel és azon belül az 1. Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások
jogcímcsoporttal történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával az 1. pont
szerinti cél érdekében gondoskodjon legfeljebb 7 500 000 000 forint többletforrás biztosításáról a 2. pont szerinti
előirányzat javára, az alábbi ütemezés szerint:
a)
2022. május 10-ig legfeljebb 5 000 000 000 forint,
b)
2022. június 10-ig legfeljebb további 2 500 000 000 forint;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében 2022. május 10-ig
a b) alpont tekintetében 2022. június 10-ig
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter bevonásával, a 3. pont szerinti források terhére gondoskodjon a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 147. § (1) bekezdésében meghatározott, az átviteli rendszerirányító által elkülönítetten kezelt
számla javára teljesítendő befizetésekről.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1247/2022. (IV. 29.) Korm. határozata
az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei állományának határőrizeti feladatokba történő fokozottabb
bevonásáról és az azzal összefüggő források biztosításáról szóló 1036/2022. (II. 2.) Korm. határozat
módosításáról
Az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei állományának határőrizeti feladatokba történő fokozottabb
bevonásáról és az azzal összefüggő források biztosításáról szóló 1036/2022. (II. 2.) Korm. határozat 3. pontjában
az „április” szövegrész helyébe a „június” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1248/2022. (IV. 29.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról
1. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat] 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1248/2022. (IV. 29.) Korm. határozathoz
1. Az 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2a. sora helyébe a következő sor lép:
[A

B

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

2a.

GINOP Plusz-2.1.2-22

Tudományos és Innovációs Park létrehozását
és fejlesztését célzó projektek előkészítése

C

D

E

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje]

standard

2022. április

D

E

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje]

155,20

standard

2022. április

C

D

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

5,80

2. Az 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 2b. sorral egészül ki:
[A

B

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

2b.

GINOP Plusz-2.1.3-22

Tudományos és Innovációs Park létrehozását
és fejlesztését célzó projektek megvalósítása

C
Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

3. Az 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontja helyébe a következő pont lép:
„5. A Turizmus, örökségvédelem című 6. prioritás
A
1.

B

Felhívás keretösszege

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

2.

GINOP Plusz-6.1.1-22

Országos és nemzetközi jelentőségű
gyógyfürdők és környezetük komplex
fejlesztésére vonatkozó előkészítési célú felhívás

5,00

standard

2022. április

3.

GINOP Plusz-6.1.2-22

Országos és nemzetközi jelentőségű
gyógyfürdők és környezetük komplex fejlesztése

45,00

standard

2022. szeptember

(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

E
Felhívás meghirdetésének tervezett
ideje
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A Kormány 1249/2022. (IV. 29.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante)
közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1666/2019. (XI. 28.)
Korm. határozattal közzétett Megállapodás módosításával kapcsolatos feladatokról szóló
1212/2022. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról
A Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti megállapodás
megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozattal közzétett
Megállapodás módosításával kapcsolatos feladatokról szóló 1212/2022. (IV. 5.) Korm. határozat a következő
7. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 3. pontban meghatározott közfeladatfinanszírozási szerződés megkötéséhez a 2022. évben a szabad előirányzatot meghaladó 1 110 000 000 forint
összegű kötelezettséget vállaljon a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
67. Felsőoktatási feladatok alcím, 1. Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport terhére.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1250/2022. (IV. 29.) Korm. határozata
orvostechnikai eszközök Kárpátalja részére történő adományozásáról
A Kormány
1. a nemzetközi helyzetre tekintettel, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.)
36. § (2) bekezdés b) pontja alapján, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az állam
tulajdonában álló, az 1. melléklet szerinti orvostechnikai eszközök tulajdonjogának ingyenes átruházásáról dönt
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség együttműködésével a Hungary Helps Program keretében, a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet bevonásával a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás Egészségügyi Főosztály – Speciális
Egészségügyi Ellátást Biztosító Osztály (Комунальна установа База спеціального медичного постачання
департаменту охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації) részére;
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemek
átadás-átvételének megvalósítása céljából vegye fel a kapcsolatot a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet képviselőjével, és – az emberi erőforrások minisztere bevonásával –
gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról, a 3. pont szerint;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az e kormányhatározat közzétételét követő 15 napon belül
3. felhívja a belügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – tegye meg a szükséges
intézkedéseket az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlója, az Országos Kórházi
Főigazgatóság felé az átadás végrehajtása érdekében.
Felelős:
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pont szerinti kapcsolatfelvétel megtörténtét követő 15 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,
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1. melléklet az 1250/2022. (IV. 29.) Korm. határozathoz
A

B

C

Sorszám

Orvostechnikai eszközök

Mennyiség (db)

1.

Vizsgálókesztyű – Latex S méret

1000

2.

Vizsgálókesztyű – Latex M méret

1000

3.

Vizsgálókesztyű – Latex L méret

1000

4.

Fecskendős infúziós pumpa; MP-30A

400

5.

Infúziós pumpa dokkoló; MP-80A

100

6.

Volumetrikus infúziós pumpa;
Medcaptain MP-60A

100

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.

