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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 37/2022. (IX. 22.) MNB rendelete
a „Richter Gedeon” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

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

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank − Richter Gedeon gyógyszerész, a modern hazai gyógyszeripar megteremtője születésének 
150.  évfordulója alkalmából − „Richter Gedeon” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét 
bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. szeptember 23.

2. § (1) A csúcsára állított négyzet alakú emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 14 gramm, mérete 
28,43 × 28,43 mm, széle sima.

 (2) Az emlékérme előlapján a  Richter Gedeon által alapított vegyészeti gyár és – a  vegyészeti gyár kéményétől 
jobbra – a Richter Gedeon által kifejlesztett, 1912-től forgalmazott gyógyszerkészítmény eredeti dobozán található 
címer ábrázolása látható. Az előlap szélén, fent a „MAGYARORSZÁG” körirat, két egymás alatti sorban, lent a „2000” 
értékjelzés és a „FORINT” felirat, bal oldalon a „2022” verési  évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az  emlékérme 
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Richter Gedeon félalakos portréja látható. A portrétól jobbra, három egymás alatti sorban 
a  Richter Gedeon születésének és halálának  évét jelölő „1872–1944”, a „RICHTER” és a „GEDEON” felirat olvasható. 
A hátlap szélén, a portrétól balra Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának 
képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 30 000 darab készíthető, amelyből 23 000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhető.

4. §  Ez a rendelet 2022. szeptember 23-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 37/2022. (IX. 22.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 37/2022. (IX. 22.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 7/2022. (IX. 22.) NMHH rendelete
a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet, valamint a nemzeti 
frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló  
7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

A médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206.  § (1)  bekezdés a)  pontjában,  
a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1., 3., 5., 6., 8. és 11. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet módosítása

1. §  A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet (a  továbbiakban: R1.) 9. számú 
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az R1. 20.  § (4)  bekezdésében a  „megelőzően” szövegrész helyébe a  „megelőzően, valamint a  31,8–33,4 GHz 
frekvenciasávban” szöveg lép.

2. A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 
7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosítása

3. § (1) A  nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a  frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.)  
NMHH rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdése a következő 233a. és 233b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„233a. RMR fedélzeti rádió: vonatra telepített RMR-készülék, amely képes a  hang- és adatátviteli alkalmazások 
támogatására;
233b. RMR-készülék: RMR-hálózat vezérlése alatt álló mobil rádióberendezés;”

 (2) Az R2. 2. § (1) bekezdés 234a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„234a. sávátrendezés: rádióspektrum-használati jogosult felhasználói blokkja vagy annak része elhelyezkedésének 
módosítása az adott frekvenciasávon belül;”

 (3) Az R2. 2. § (1) bekezdése a következő 287a. ponttal egészül ki: 
(E rendelet alkalmazásában:)
„287a. zárt NMR alkalmazás: az NMR képalkotó rendszereket és a mágneses rezonanciás tomográfiás rendszereket 
magában nem foglaló olyan rádióalkalmazás, amely esetében az  NMR-technikák az  NMR-érzékelő házán belül 
elhelyezett vizsgált anyag vagy tárgy NMR-gerjesztését és mágnesestérerősség-válaszát alkalmazzák ahhoz, hogy 
anyagtulajdonságokra vonatkozó információkat nyerjenek az  atomok izotópjainak rezonanciafrekvenciás válaszai 
alapján;”

4. §  Az R2. 13. § (1) bekezdése a következő 45j–45l. ponttal egészül ki: 
(Ez a rendelet)
„45j. a 874,4–880,0 MHz és a 919,4–925,0 MHz párosított frekvenciasávnak, valamint az 1900–1910 MHz párosítatlan 
frekvenciasávnak a vasúti mozgó rádió általi harmonizált használatáról szóló, 2021. szeptember 28-i (EU) 2021/1730 
bizottsági végrehajtási határozatnak,
45k. a 900 MHz-es és az  1800 MHz-es frekvenciasávnak az  Unión belül elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról és a  2009/766/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2022. február 7-i (EU) 2022/173 bizottsági végrehajtási határozatnak,
45l. a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a  vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, többek között rádiós 
helyi hálózatok megvalósítására történő harmonizált használatáról és a  2005/513/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2022. február 8-i (EU) 2022/179 bizottsági végrehajtási határozatnak,”
(való megfelelést szolgálja.)
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5. § (1) Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R2. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R2. 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R2. 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

6. § (1) Az R2.
a) 2. § (1) bekezdés

aa) 6a. pontjában a „több, hálózatba kapcsolt SRD” szövegrész helyébe a „több SRD” szöveg,
ab) 6b. pontjában a „helyhez kötött, földfelszíni, hálózatba kapcsolt SRD” szövegrész helyébe a „helyhez 

kötött földfelszíni SRD” szöveg,
ac) 22.  pontjában az  „amennyiben létezik adóteljesítmény-szabályozás” szövegrész helyébe  

a „TPC alkalmazása esetén” szöveg,
ad) 29. pontjában az „épületek belső tere vagy egyéb belső terek” szövegrész helyébe az „olyan zárt tér, 

így különösen épületek, járművek belső tere” szöveg,
ae) 99.  pontjában az  „a közeltéri kommunikációhoz” szövegrész helyébe a  „közeltéri hírközlő és 

rádiómeghatározó alkalmazásokhoz” szöveg és a  „közelségérzékelők” szövegrész helyébe 
a „közelség- és fémérzékelők” szöveg,

b) 13. § (1) bekezdés
ba) 27.  pontjában a  „2011/829/EU és (EU) 2019/1345” szövegrész helyébe a  „2011/829/EU,  

(EU) 2019/1345 és (EU) 2022/180” szöveg,
bb) 45e.  pontjában a  „határozatnak” szövegrész helyébe a  „határozatnak és az  azt módosító  

(EU) 2022/172 bizottsági végrehajtási határozatnak” szöveg
lép.

 (2) Az R2. 3. melléklet
a) 1.12.1. és 1.12.6.  pontjában, 3.9.6.3.  pontjában foglalt táblázat C:1 és D:1 mezőjében, 3.9.6.3.1. és 

3.9.6.4.  pontjában, 3.11.8.  pontjában foglalt táblázat A:3 és A:4 mezőjében, 3.11.9.2.  pontjában foglalt 
táblázat B:1 és C:1 mezőjében, 3.11.9.3. pontjában foglalt táblázat B:1 és C:1 mezőjében, 3.11.9.4. pontjában, 
3.12.7.3.  pontjában foglalt táblázat B:1 és C:1 mezőjében, 3.12.7.4.  pontjában foglalt táblázat B:1 és  
C:1 mezőjében az  „antennarendszerű állomás” szövegrész helyébe az  „antennarendszerű MFCN-állomás” 
szöveg,

b) 2.13.4.  pontjában foglalt táblázat B:4 mezőjében a  „rendelkezhet;” szövegrész helyébe a  „rendelkezhet, 
ha ettől eltérő előírást a  versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja nem határoz meg;” szöveg és 
a „rendelkezhetnek” szövegrész helyébe a „rendelkezhetnek, ha ettől eltérő előírást a versenyeztetési eljárás 
kiírási dokumentációja nem határoz meg” szöveg,

c) 3.2b.2.5. pontjában a „névleges” szövegrész helyébe a „szabvány szerinti” szöveg,
d) 3.7.5.  pontjában foglalt táblázat A:2 mezőjében, 3.10.4.  pontjában foglalt táblázat A:3–A:4 mezőjében, 

3.12.4.2.  pontjában foglalt táblázat A:2–A:3 mezőjében a „csatornaosztás” szövegrész helyébe a „csatorna-
sávszélesség” szöveg,

e) 3.9.6.2. és 3.12.7.1.3.  pontjában az „antennarendszerű állomás” szövegrészek helyébe az „antennarendszerű 
MFCN-állomás” szöveg,

f ) 4.10.5.4. pontjában a „felhasználók” szövegrész helyébe a „végfelhasználók” szöveg,
g) 4.13.  pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében az  „A pilóta nélküli légijármű-rendszereken” szövegrész 

helyébe az „Az UAS-eken” szöveg,
h) 9.2.1.  pontjában foglalt táblázat C:2, C:3, C:4–C:5, C:6, C:7–C:8, C:9, C:10–C:13, C:14–C:18, C:19, C:20, C:21, 

C:23, C:26 és C:27–C:31 mezőjében az  „(EU) 2019/1345” szövegrész helyébe az  „(EU) 2022/180” szöveg,  
D:29 mezőjében a „10 dBm EIRP/250 MHz” szövegrész helyébe a „10 dBm/250 MHz EIRP” szöveg,

i) 9.5.1.  pontjában foglalt táblázat C:2, C:3 és C:4 mezőjében az  „(EU) 2019/1345” szövegrész helyébe  
az  „(EU) 2022/180” szöveg, E:2 és E:3 mezőjében az  „érkező 27 MHz-es” szövegrész helyébe az  „érkező,  
27 090–27 100 kHz sávú” szöveg,
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j) 9.6.1.  pontjában foglalt táblázat C:2–C:3, C:4, C:10–C:13, C:14–C:15, C:16, C:17 és C:18 mezőjében, 
9.7.1.  pontjában foglalt táblázat C:3–C:4, C:5, C:6, C:7, C:8–C:9, C:10, C:11–C:12, C:13–C:14 és  
C:15 mezőjében, 9.8.1.  pontjában foglalt táblázat C:2, C:3 és C:4–C:6 mezőjében, 9.9.1.  pontjában foglalt 
táblázat C:2 mezőjében, 9.10.1. pontjában foglalt táblázat C:2–C:14, C:15, C:17–C:22, C:23 és C:24 mezőjében, 
9.13.1.  pontjában foglalt táblázat C:2–C:3, C:4, C:5, C:7, C:9 és C:11–C:12 mezőjében az „(EU) 2019/1345” 
szövegrész helyébe az „(EU) 2022/180” szöveg,

k) 9.12.1.  pontjában foglalt táblázat C:2–C:3, C:4–C:6, C:7 és C:9 mezőjében az  „(EU) 2019/1345” 
szövegrész helyébe az  „(EU) 2022/180” szöveg, C:8 mezőjében az  „(EU) 2018/1538” szövegrész helyébe  
az  „(EU) 2018/1538, (EU) 2022/172” szöveg, D:8 mezőjében a  „frekvenciasávokban” szövegrész helyébe 
a „frekvenciatartományban” szöveg,

l) 10.3.2.4.  pontjában foglalt táblázat B:5 mezőjében és 10.3.3.3.  pontjában foglalt táblázat B:8 mezőjében  
az „a pilóta nélküli légijármű-rendszerek” szövegrész helyébe az „az UAS-ek” szöveg

lép.

7. §  Hatályát veszti az R2.
a) 2. § (1) bekezdés 85a. pontja,
b) 11. § (1) bekezdésében a „– beleértve a koncessziós pályázaton megszerzett –” szövegrész,
c) 13. § (1) bekezdés 25. és 37. pontja,
d) 3. melléklet

da) 2.11.4. pontjában foglalt táblázat 6. sora,
db) 3.2.1. pontjában foglalt táblázat 5. sora,
dc) 3.2a.3. pontjában foglalt táblázat 7. sora,
dd) 3.3.4. pontjában foglalt táblázat 5. sora,
de) 3.6. pontja,
df ) 3.7.4. pontjában foglalt táblázat 5. sora,
dg) 3.8. pontja,
dh) 3.9.4. pontjában foglalt táblázat 5. sora,
di) 3.11.5. pontjában foglalt táblázat 5. sora,
dj) 3.12.3. pontjában foglalt táblázat 8. sora,

e) 8. melléklet
ea) 2.3. pontjában foglalt táblázat 19., 22., 32., 36. és 53. sora,
eb) 3.2. pontjában foglalt táblázat 27–29. és 58/A. sora,
ec) 7.2. pontjában foglalt táblázat 12., 18/A., 31., 37., 43., 48. és 49. sora.

3. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

9. §  Ez a rendelet
a) a  874,4–880,0 MHz és a  919,4–925,0 MHz párosított frekvenciasávnak, valamint az  1900–1910 MHz 

párosítatlan frekvenciasávnak a vasúti mozgó rádió általi harmonizált használatáról szóló, 2021. szeptember 28-i 
(EU) 2021/1730 bizottsági végrehajtási határozatnak,

b) a  874–876 MHz és a  915–921 MHz frekvenciasávon belül a  kis hatótávolságú eszközök által használt 
rádióspektrum harmonizációjáról szóló (EU) 2018/1538 végrehajtási határozat módosításáról szóló,  
2022. február 7-i (EU) 2022/172 bizottsági végrehajtási határozatnak,

c) a  900 MHz-es és az  1800 MHz-es frekvenciasávnak az  Unión belül elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról és a  2009/766/EK határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2022. február 7-i (EU) 2022/173 bizottsági végrehajtási határozatnak,

d) a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, többek között rádiós 
helyi hálózatok megvalósítására történő harmonizált használatáról és a 2005/513/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2022. február 8-i (EU) 2022/179 bizottsági végrehajtási határozatnak és
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e) a  2006/771/EK határozatnak a  kis hatótávolságú eszközök általi rádióspektrum-használattal kapcsolatos 
harmonizált műszaki feltételek naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. február 8-i 
(EU) 2022/180 bizottsági végrehajtási határozatnak

való megfelelést szolgálja.

  Dr. Koltay András s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

1–5. melléklet a 7/2022. (IX. 22.) NMHH rendelethez* 

* Az NMHH rendelet 1–5. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_22_153_7NMHH_1_5_melleklet.pdf fájlnév alatt található.  
     A rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 6309/1–6309/165. oldalait képezik.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 29/2022. (IX. 22.) AM rendelete
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) 
FVM rendelet, valamint a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló  
50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi  
LII. törvény 30. § (2) bekezdés b), f ) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló  
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása

1. §  A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.)  
FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 38. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  1–4. számú melléklet szerinti fajok esetében, ha a  szántóföldi ellenőrzés, valamint a  kisparcellás 
fajtaazonosító vizsgálat elvégzését követően továbbra sem határozható meg minden kétséget kizáróan a vetőmag 
fajtaazonossága, a NÉBIH és a megyei kormányhivatal a fajtaazonosság vizsgálatához – a nemzetközi szabványokkal 
összhangban – nemzetközileg elismert és reprodukálható biokémiai vagy molekuláris technikát használhat.”

2. §  A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet a következő 53. §-sal egészül ki:
„53.  § A  NÉBIH 2030. február 28. napjáig minden évben február 28-ig jelentést küld az  Európai Bizottságnak és 
a  többi tagállamnak az  előző évi eredményekről a  citoplazmás hímsterilitás technikájával előállított hibridbúza-
vetőmagok mennyisége, a szántóföldi ellenőrzések vonatkozó követelményeknek való megfelelősége, az elégtelen 
minőségi paraméterek miatt elutasított vetőmagtételek százalékos aránya, valamint az elutasítást indokoló bármely 
további információ tekintetében.”

3. §  A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 59. § (2) bekezdése a következő 27. és 28. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„27. a  takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló 66/401/EGK tanácsi irányelv I.  mellékletének, 
a  gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanácsi irányelv I.  mellékletének, a  répavetőmag 
forgalmazásáról szóló 2002/54/EK tanács irányelv I.  mellékletének, a  zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 
2002/55/EK tanácsi irányelv I. mellékletének, valamint az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 
2002/57/EK tanácsi irányelv I. mellékletének a biokémiai és molekuláris technikák alkalmazása tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2021. június 16-i (EU) 2021/971 bizottsági végrehajtási irányelvnek,
28. a  66/402/EGK tanácsi irányelv I. és II.  mellékletének a  citoplazmás hímsterilitással előállított hibridbúza-
vetőmagokra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. november 5-i  
(EU) 2021/1927 bizottsági végrehajtási irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

4. §  A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet
a) 59. § (2) bekezdés 25. pontjában az „irányelvnek és” szövegrész helyébe az „irányelvnek,” szöveg,
b) az 1. számú melléklet B. rész 2.  pontjában az  „árpa citoplazmás” szövegrész helyébe az  „árpa, búza, 

durumbúza és tönkölybúza citoplazmás” szöveg
lép.
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2. A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló  
50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosítása

6. §  A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet  
[a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 39. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„n) a  Bizottság (EU) 2021/971 végrehajtási irányelve (2021. június 16.) a  takarmánynövény-vetőmagok 
forgalmazásáról szóló 66/401/EGK tanácsi irányelv I.  mellékletének, a  gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 
66/402/EGK tanácsi irányelv I.  mellékletének, a  répavetőmag forgalmazásáról szóló 2002/54/EK tanács irányelv  
I. mellékletének, a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv I. mellékletének, valamint 
az  olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv I.  mellékletének 
a biokémiai és molekuláris technikák alkalmazása tekintetében történő módosításáról.”

7. §  Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

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

9. §  Ez a rendelet
a) a  takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló 66/401/EGK tanácsi irányelv I.  mellékletének, 

a  gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanácsi irányelv I.  mellékletének, a  répavetőmag 
forgalmazásáról szóló 2002/54/EK tanács irányelv I.  mellékletének, a  zöldségvetőmagok forgalmazásáról 
szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv I.  mellékletének, valamint az  olaj- és rostnövények vetőmagjának 
forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv I.  mellékletének a  biokémiai és molekuláris technikák 
alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. június 16-i (EU) 2021/971 bizottsági végrehajtási 
irányelvnek és

b) a  66/402/EGK tanácsi irányelv I. és II.  mellékletének a  citoplazmás hímsterilitással előállított hibridbúza-
vetőmagokra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. november 5-i  
(EU) 2021/1927 bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 29/2022. (IX. 22.) AM rendelethez

 1.  A  48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklet A. részében foglalt második táblázat A:11 mezője helyébe 
a következő mező lép:

(A

Faj és szaporítási fok)

(11.)
4. Citoplazmás hímsterilitással előállított árpa (Hordeum vulgare), búza (Triticum aestivum subsp. 
aestivum), tönkölybúza (Triticum aestivum subsp. spelta) és durumbúza (Triticum turgidum subsp. durum)
(a fajtatisztasági hiba a helyreállító vonal kivételével nem lehet 2%-nál nagyobb)

 2. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. rész 2. pont 2.6. alpontja a következő 2.6.4. ponttal egészül ki:
„2.6.4. A  citoplazmás hímsterilitás technikájával előállított hibridbúza vetőmagjának az  alábbi követelményeknek 
kell megfelelnie:
2.6.4.1. Elit szaporítási fokú vetőmag-előállítás esetén az izolációs távolság 300 méter más típusú fajtaazonos, illetve 
más fajtájú búzától.
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2.6.4.2. I. szaporítási fokú (hibrid F1) vetőmag-előállítás esetén az izolációs távolság 25 méter más típusú fajtaazonos, 
illetve más fajtájú búzától.
2.6.4.3. A nem fajtaazonos egyedek számának megengedett legmagasabb százalékos aránya:
2.6.4.3.1. Elit vetőmag előállítására szánt vetőmag esetében a  fenntartó és a  helyreállító vonal tekintetében  
0,1%, a citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens esetében 0,3%;
2.6.4.3.2. I. szaporítási fokú (hibrid F1) vetőmag-előállítás esetében
2.6.4.3.2.1. a helyreállító vonal és a citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens tekintetében 0,3%,
2.6.4.3.2.2. a citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens tekintetében 0,6%,
2.6.4.3.2.3. ha a citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens egyszeres keresztezésű hibrid, akkor 1%.
2.6.4.4. Az anyai szülőkomponens hímsterilitásának szintje:
2.6.4.4.1. az elit vetőmag előállítása esetében legalább 99,7%,
2.6.4.4.2. az I. szaporítási fokú (hibrid F1) vetőmag előállítása esetében legalább 99%.
2.6.4.5. A  2.6.4.3. valamint a  2.6.4.4.  alpontoknak való megfelelést kisparcellás fajtaazonosító vizsgálattal kell 
ellenőrizni.
2.6.4.6. Az I. szaporítási fokú (hibrid F1) vetőmag egy anyai szülő hímsteril komponens és egy, az apai szülő fertilitást 
visszaállító apai szülőkomponens vegyes művelésében termeszthető.”

2. melléklet a 29/2022. (IX. 22.) AM rendelethez

  Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 5. számú melléklet 3. pontja a következő 3.1. alponttal egészül ki:
„3.1. Ha az 1–3. pontban foglaltak végrehajtását követően továbbra sem határozható meg minden kétséget kizáróan 
a  vetőmag fajtaazonossága, a  NÉBIH és a  megyei kormányhivatal a  fajtaazonosság vizsgálatához – a  nemzetközi 
szabványokkal összhangban – nemzetközileg elismert és reprodukálható biokémiai vagy molekuláris technikát 
használhat.”

A belügyminiszter 32/2022. (IX. 22.) BM rendelete
egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (4)  bekezdés k), l) és m)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. § (5) bekezdése és az 5. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § 
(3)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022.  (V.  24.) 
Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 25.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2–3. alcím és a  7–14.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § 
(6)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

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

1. §  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) 
NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő (22) és (23) bekezdéssel egészül ki:
„(22) A  941R HBCs szerinti centrális keringéstámogató kezelés alkalmazásának finanszírozása annak időtartama 
alatt napidíjjal történik a  fekvőbeteg-szakellátásban, amelynek értéke a  HBCs súlyszám aktuális forintértékének 
1,20-szorosa.
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(23) A  941X és 941Y HBCs-k szerinti perifériás keringéstámogató kezelés alkalmazásának finanszírozása annak 
időtartama alatt napidíjjal történik a  fekvőbeteg-szakellátásban, amelynek értéke a  HBCs súlyszám aktuális 
forintértékének 2,20-szorosa. A 941X HBCs napidíja legfeljebb 7 napig finanszírozható.”

2. § (1) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R1. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R1. 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R1. 8. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R1. 9. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

3. §  Az R1. 1.  § (20)  bekezdésében az „A műszívkezelés” szövegrész helyébe az „A 941V HBCs szerinti műszívkezelés” 
szöveg lép.

2. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek 
meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és 
szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 
módosítása

4. § (1) Az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, 
az  igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a  teljesítmények 
elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 2.  melléklete a  7.  melléklet szerint 
módosul.

 (2) Az R2. 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

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

5. §  A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén 
betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 
18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  R. 8.  melléklete szerinti 53350, 53750, 54100, 54101, 54102, 54103, 55040, 55285, 55551 és 55553 eljárást 
tartalmazó ellátások (a továbbiakban együtt: transzplantációs ellátások), valamint a  4.  melléklete szerinti 
53756 és az  R. 8.  melléklete szerinti 53753, 53757, 53758 eljárást tartalmazó ellátások (a továbbiakban együtt: 
keringéstámogató ellátások) esetén több finanszírozási eset számolható el. Ebben az  esetben a  transzplantációs 
vagy keringéstámogató ellátás, valamint az  azt megelőző, illetve követő ellátás önálló finanszírozási tételként 
számolható el az  elszámolási szabályok figyelembevételével. Az  adatlapok kitöltésére az  általános fekvőbeteg 
jelentési szabályok érvényesek, azzal, hogy a transzplantációs vagy keringéstámogató ellátás előtti ellátás lezárása 
az  adatlapon „További sorsa = „N” jelzéssel” rögzíthető. A  keringéstámogató ellátást tartalmazó osztályos esetet 
az adatlapon „További sorsa = „M” jelzéssel” kell lezárni.”

6. §  Az R3. 19. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kr. 40.  § (3)  bekezdése alapján az  egy kórházi ellátás során több aktív osztályon történt kezelést – az  áthelyezés 
indokától függetlenül – egy finanszírozási esetként kell elszámolni. Ez alól kivételt jelent, ha]
„b) a  4.  melléklet szerinti 53756, valamint az  R. 8.  melléklete szerinti 53350, 53750, 53753, 53757, 53758, 54100, 
54101, 54102, 54103, 55040, 55285, 55551 és 55553 eljárást tartalmazó ellátás és az  azt megelőző, illetve követő 
ellátás önálló finanszírozási esetként számolható el.”

7. § (1) Az R3. 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R3. 2. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R3. 3. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R3. 4. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
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 (5) Az R3. 12. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R3. 17. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 32/2022. (IX. 22.) BM rendelethez

 1.  Az R1. 1. számú melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Keringéstámogató eszközök
7/a. 01082 Szívműtétekhez használt szívstabilizátor és tartozékai
Elszámolásra jogosult intézetek:
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/b. 01083 Szívműtétekhez használt oxigenátor és csőkészlet
Elszámolásra jogosult intézetek:
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/c. 01504 Intraaortikus ballonpumpa
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
M915 Betegápoló Irgalmas Rend
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 153. szám 6315

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/d. 01521 Műszív és tartozékai (implantálható LVAD)
Elszámolásra jogosult intézetek:
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

7/e. 01527 Perifériás keringéstámogató eszköz és tartozékai (V-V ECMO)
Elszámolásra jogosult intézetek:
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/f. 01528 Perifériás keringéstámogató eszköz és tartozékai (V-A ECMO)
Elszámolásra jogosult intézetek:
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/g. 01529 Centrális keringéstámogató eszköz és tartozékai (ECMO, VAD)
Elszámolásra jogosult intézetek:
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ”

 2.  Az R1. 1. számú melléklet 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. Stent-graftok
32/a. 01501 Stent-graftok (dilatatív érbetegségek ellátásában)
Elszámolásra jogosult intézetek:
1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

32/b. 01526 Fedett vascularis stentek (obliteratív érbetegségek ellátásában)
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2889 Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
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2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
U984 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ”

2. melléklet a 32/2022. (IX. 22.) BM rendelethez

 1.  Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „3520F” és „3520G” 
megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont)

3520F  Pajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal + tárolási adatok 6 644

3520G  Mellékpajzsmirigy szcintigráfia (TlCl vagy Tc-mal jelzett farmakonnal 20 735

 2.  Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „3521B” megjelölésű sora 
helyébe a következő sor lép:

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont)

3521B  Inhalációs tüdőszcintigráfia Tc-mal jelzett farmakonnal 19 101

 3.  Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „35221” megjelölésű sora 
helyébe a következő sor lép:

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont)

35221  Szívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (2 időpontban) 31 018

 4.  Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „3522B” megjelölésű sora 
helyébe a következő sor lép:

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont)

3522B  Lépszcintigráfia in vitro sejtjelzéssel 16 895

 5.  Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „3522E” megjelölésű sora 
helyébe a következő sor lép:

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont)

3522E  Bélvérzés lokalizálás izotóppal in vitro sejtjelzéssel 17 264

 6.  Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „3523B” megjelölésű sora 
helyébe a következő sor lép:

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont)

3523B  Áttekintő csontszcintigráfia 8 514
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 7.  Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „35240” megjelölésű sora 
helyébe a következő sor lép:

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont)

35240  Vese szcintigráfia 6 121

 8.  Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „3525A” és „3526A” 
megjelölésű sorai helyébe a következő sorok lépnek:

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont)

3525A  Gyulladás, tályog kimutatás, in vitro jelzett leukocytákkal 39 618

3526A  Jódtároló tumor keresés 19 765

 9.  Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „3527C” megjelölésű sora 
helyébe a következő sor lép:

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont)

3527C  Pótlék laboratóriumi in vitro sejtjelzésért 13 780

 10.  Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „3532B” megjelölésű sora 
helyébe a következő sor lép:

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont)

3532B  Dinamikus choleszcintigráfia 7 148

 11.  Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „3532E” és „3532F” 
megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont)

3532E  3 fázisú szcintigráfia májhaemangioma kimutatására jelzett vvt-vel 17 948

3532F  Máj FNH igazolás + lokalizálás 3 fázisú vizsgálata 10 766

 12.  Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „3533A” és „3533H” 
megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont)

3533A  3 fázisú csontszcintigráfia 8 338

3533H  Kamera renográfia 7 638

 13.  Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „3562A” megjelölésű sora 
helyébe a következő sor lép:

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont)

3562A  Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal 13 757

 14.  Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „3590A” megjelölésű sora 
helyébe a következő sor lép:

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont)

3590A  Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal 21 513

 15.  Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész 
„3524B”, „3540A”, és „3540C” megjelölésű sora.
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3. melléklet a 32/2022. (IX. 22.) BM rendelethez

 1.  Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 04” „04M” „1430” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek
Alsó 

határnap

Felső 

határnap

Normatív 

nap
Súlyszám)

04M 1430
Asthma, bronchitis, egyéb krónikus 
obstruktív betegségek 18 év felett, 
speciális kezeléssel

4 20 10 1,08327

 2.  Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 04” „04M” „144B” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek
Alsó 

határnap

Felső 

határnap

Normatív 

nap
Súlyszám)

04M 144B
Asthma, bronchitis, egyéb krónikus 
obstruktív betegségek 18 év alatt

3 20 5 0,88037

 3.  Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 04” „04M” „1460” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek
Alsó 

határnap

Felső 

határnap

Normatív 

nap
Súlyszám)

04M 1460 Légzőszervi daganatok 4 28 11 0,99739

 4.  Az R1. 3. melléklet „** Főcsoport: 05”, „05P”, „190H” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

(** Főcsoport: 05 Keringésrendszeri betegségek
Alsó 

határnap

Felső 

határnap

Normatív 

nap
Súlyszám)

* 05P 190I
Kritikus végtagi ischaemia percutan 
vascularis műtéte egy vagy több 
stenttel

1 30 9 6,96338

* 05P 190J
Kritikus végtagi ischaemia percutan 
vascularis műtéte stent nélkül

1 30 9 5,23657

* 05P 190K
Kritikus végtagi ischaemia percutan 
és egyéb érműtéte egy vagy több 
stenttel vagy homografttal

3 40 12 8,68014

* 05P 190L
Kritikus végtagi ischaemia percutan és 
egyéb érműtéte stent nélkül

3 40 12 6,86917

 5.  Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 99”, „*99M”, „941K” megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(** Főcsoport: 99 Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok
Alsó 

határnap

Felső 

határnap

Normatív 

nap
Súlyszám)

* 99M 941R
Centrális keringéstámogató kezelés 
(ECMO, VAD)

0 0 0 0,00000

 6.  Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 99”, „*99M”, „941V” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép, és ezt 
követően a következő sorokkal egészül ki:

(** Főcsoport: 99 Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok
Alsó 

határnap

Felső 

határnap

Normatív 

nap
Súlyszám)

* 99M 941V Műszívkezelés (implantálható LVAD) 0 0 0 0,00000

* 99M 941X
Perifériás keringéstámogató kezelés 
(V-A ECMO)

0 0 0 0,00000

* 99M 941Y
Perifériás keringéstámogató kezelés 
(V-V ECMO)

0 0 0 0,00000
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4. melléklet a 32/2022. (IX. 22.) BM rendelethez

 1.  Az R1. 4. számú melléklet „05 Főcsoport Keringésrendszeri betegségek” része a következő 56/b–56/e. ponttal 
egészül ki:

„56/b. *05P 190I Kritikus végtagi ischaemia percutan vascularis műtéte egy vagy több stenttel
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2889 Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

56/c. *05P 190J Kritikus végtagi ischaemia percutan vascularis műtéte stent nélkül

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2889 Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház

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

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

56/d. *05P 190K
Kritikus végtagi ischaemia percutan és egyéb érműtéte egy vagy több stenttel vagy 
homografttal

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
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1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2889 Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház

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

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

56/e. *05P 190L Kritikus végtagi ischaemia percutan és egyéb érműtéte stent nélkül

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2889 Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház

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

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ”

 2.  Az R1. 4. számú melléklet „99 Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok” rész 118/c. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„118/c. *99M 941V Műszívkezelés (implantálható LVAD)

2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

U915  Semmelweis Egyetem Klinikai Központ”
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 3.  Az R1. 4. számú melléklet „99 Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok” része a következő 
118/f–118/h. ponttal egészül ki:

„118/f. *99M 941R Centrális keringéstámogató kezelés (ECMO, VAD)

2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

U915  Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

118/g. *99M 941X Perifériás keringéstámogató kezelés (V-A ECMO)

2877  Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

U894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

118/h. *99M 941Y Perifériás keringéstámogató kezelés (V-V ECMO)

2877  Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

U894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ”

5. melléklet a 32/2022. (IX. 22.) BM rendelethez

 1.  Az R1. 8. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„

6. OENO Megnevezés Díjétel (E Ft)

53750 Szívátültetés 16 600

Elszámolásra jogosult intézetek:
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ”

 2.  Az R1. 8. számú melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„

7a. OENO Megnevezés Díjétel (E Ft)

53753 Műszív (implantálható LVAD) beültetés 1 750

Elszámolásra jogosult intézetek:
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

7b. OENO Megnevezés Díjétel (E Ft)

53757 Perifériás keringéstámogató eszköz (V-A ECMO) beültetés 100
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Elszámolásra jogosult intézetek:
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
U984 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7c. OENO Megnevezés Díjétel (E Ft)

53758 Centrális keringéstámogató eszköz (ECMO, VAD) beültetés 1 350

Elszámolásra jogosult intézetek:
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ”

6. melléklet a 32/2022. (IX. 22.) BM rendelethez

 1.  Az R1. 9. melléklet I. pontjában foglalt táblázat az „5396B” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal 
egészül ki:

(OENO Megnevezés

Csak  

a II. fejezetben 

felsorolt 

aneszteziológiai 

eljárások 

alkalmazásával 

végezhető egynapos 

ellátásként

Csak fekvőbeteg-

szakellátó 

szervezeti 

egységben 

végezhető 

egynapos 

ellátásként

Sürgősségi 

indikáció esetén 

csak fekvőbeteg-

szakellátó szervezeti 

egységben végezhető 

egynapos ellátásként

Minimum 20 óra  

ellátási időt követően  

– beleértve  

a betegmegfigyelés 

időtartamát – 

számolható el egynapos 

ellátásként

Sürgősségi 

indikáció 

esetén az 

egynapos 

ellátás 

kritériuma)

5396P
Angioplastica arteriae 
femoro-poplitealis PTA

x

5396Q
Angioplastica arteriaie 
cruralis PTA

x

5396R
Bidirekcionális behatolásból 
végzett alsó végtagi PTA

x

5396S Többszintű alsó végtagi PTA x

 2.  Az R1. 9. melléklet III. pontjában foglalt táblázat „53957” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat  
a következő sorral egészül ki:

(OENO kód OENO megnevezés HBCs kód HBCs megnevezés)

53957 Angioplastica arteriae subclaviae PTA *05P 190G
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés 
nélkül (egy vagy több stenttel)

53957 Angioplastica arteriae subclaviae PTA *05P 190H
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés 
nélkül, stent nélkül
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 3.  Az R1. 9. melléklet III. pontjában foglalt táblázat „5396A” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat  
a következő sorral egészül ki:

(OENO kód OENO megnevezés HBCs kód HBCs megnevezés)

5396A Angioplastica extremitatis inferioris PTA *05P 190G
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés 
nélkül (egy vagy több stenttel)

5396A Angioplastica extremitatis inferioris PTA *05P 190H
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés 
nélkül, stent nélkül

 4.  Az R1. 9. melléklet III. pontjában foglalt táblázat „5396B” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat  
a következő sorokkal egészül ki:

(OENO kód OENO megnevezés HBCs kód HBCs megnevezés)

5396B Angioplastica aa. pelveos PTA *05P 190G
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés 
nélkül (egy vagy több stenttel)

5396B Angioplastica aa. pelveos PTA *05P 190H
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés 
nélkül, stent nélkül

5396P
Angioplastica arteriae 
femoro-poplitealis PTA

*05P 190G
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés 
nélkül (egy vagy több stenttel)

5396P
Angioplastica arteriae 
femoro-poplitealis PTA

*05P 190H
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés 
nélkül, stent nélkül

5396Q Angioplastica arteriaie cruralis PTA *05P 190G
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés 
nélkül (egy vagy több stenttel)

5396Q Angioplastica arteriaie cruralis PTA *05P 190H
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés 
nélkül, stent nélkül

5396R
Bidirekcionális behatolásból végzett 
alsó végtagi PTA

*05P 190G
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés 
nélkül (egy vagy több stenttel)

5396R
Bidirekcionális behatolásból végzett 
alsó végtagi PTA

*05P 190H
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés 
nélkül, stent nélkül

5396S Többszintű alsó végtagi PTA *05P 190G
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés 
nélkül (egy vagy több stenttel)

5396S Többszintű alsó végtagi PTA *05P 190H
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés 
nélkül, stent nélkül

7. melléklet a 32/2022. (IX. 22.) BM rendelethez

1.   Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „3522B” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

„3522B Lépszcintigráfia in vitro sejtjelzéssel

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 81 OENO kód2)

X 3522B”

2.   Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „3522E” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

„3522E Bélvérzés lokalizálás in vitro sejtjelzéssel

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 81 OENO kód2)

X 3522E”
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3.   Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „3525A” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

„3525A Gyulladás, tályog kimutatás, in vitro jelzett leukocytákkal

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 81 OENO kód2)

X 3525A”

4.   Hatályát veszti az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „3524B”, „3540A”, „3540C” megjelölésű sora.

8. melléklet a 32/2022. (IX. 22.) BM rendelethez

 1.  Az R2. 3. melléklet „3522B” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„3522B              Lépszcintigráfia in vitro sejtjelzéssel
Az in vitro jelzett, hőkezelt autológ vvt-k iv. beadása, a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után 
felvételek készítése a léptájékról, minimálisan 4 irányból.”

 2.  Az R2. 3. melléklet „3522E” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„3522E              Bélvérzés lokalizálás izotóppal, in vitro sejtjelzéssel
Az alkalmas radiofarmakon v. In vitro jelzett autológ vvt-k iv. beadása, 5 percenként felvételek készítése a hasról, 
legalább 6 alkalommal.”

 3.  Az R2. 3. melléklet „3525A” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„3525A              Gyulladás, tályog kimutatás, in vitro jelzett leukocytákkal
Vérvétel a betegtől, a leukociták szeparálása, in vitro jelölése alkalmas radiofarmakonnal, iv. reinjectálás a betegbe. 
Ezt követően felvételek készítése egy vagy több testtájékról, legalább 2 időpontban.”

 4.  Az R2. 3. melléklet „3527C” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„3527C              Pótlék laboratóriumi in vitro sejtjelzésért
A vér sejtes elemeinek steril laboratóriumi körülmények között történő szeparálása és alkalmas radiofarmakonnal 
való jelzése.
Együtt: 3532E”

 5.  Az R2. 3. melléklet „3532E” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„3532E              3 fázisú szcintigráfia májhaemangioma kimutatására jelzett vvt-vel
A szükséges perchlorát blokkolás után, I. fázis: az alkalmas radiofarmakon bólusszerű iv. beadása, majd gyors 
szekvenciális felvételsorozat a májról maximum 2 percig. II. fázis: korai 4 irányú statikus felvételek készítése 
a  májtájékról. III. fázis: 2 időpontban (45, 90 perc elteltével) 4 irányból statikus felvételek készítése a májtájékról. 
In vitro sejtjelzés esetén pótlék elszámolható.
Együtt: 3527C”

 6.  Hatályát veszti az R2. 3. melléklet „3524B”, „3540A” és „3540C” megjelölésű része.
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9. melléklet a 32/2022. (IX. 22.) BM rendelethez

 1.  Az R3. 1. melléklet I. rész 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok

1

9690

HBCs 5.0

Ellátás 14 éves kor alatti 
gyermek gyógyulásának 

segítése miatt

Kísérő személy 
ellátása

Ellátás szoptatás 
miatt

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

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

735Z

Kemoterápiás 
beavatkozás

Sürgősségi osztály és 
6 óra <= ellátás ideje

< 24 óra

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

Fődiagnózis: 15. 
főcsoportbeli

Fázishossz 
megfelelő-e?

Helyben 
született

9691

9692

Kemoterápia

7300

Sürgősségi ellátás

15. főcsoport

7310

9980

15. főcsoport

i

i

i

i i

i

i

i i

i

Boncolás 9970i

Robotsebészeti
műtétek 9957i
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2

941D

Tüdőátültetés

Kombinált vese-, 
hasnyálmirigy-átültetés

Veseátültetés

Allogén csontvelő-
transzplantáció

Autológ csontvelő-
transzplantáció

Szívátültetés

941E

941G

941A

Májátültetés

1

941C

941H

941K

i

i

i

i

i

i

i

Műszívkezelés
 (implantálható LVAD) 941Vi

1360

MDR (multidrog - 
rezisztens) és XDR 

(kiterjedten rezisztens) 
gümőkór ellátása

i

Centrális 
keringéstámogató kezelés 

(ECMO, VAD)
941Ri

Perifériás 
keringéstámogató kezelés 

(V-A ECMO)
941Xi

Perifériás 
keringéstámogató kezelés 

(V-V ECMO)
941Yi

Diagn. (1, 3, 4, 5): 
HIV fertőzés 24. főcsoporti
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Többszörös trauma

2

Nincs nyitott 
szívműtét 9540

25. főcsoporti

Komplex arckoponya 
sérülések 9653i

5 napot meghaladó 
gépi lélegeztetés 9520Craniotómia, gerincműtétek 

esetén

Arc, száj, nyaki 
betegségek miatt 9530

i i

i

3

Arcfejlődési 
rendellenességek 

műtétei
9654i

Állcsont resectio és/vagy 
szövetátültetéssel történő 

rekonstrukció
9651i

9952
Kiterjesztett 
idegsebészeti 

műtétek
i

 Kombinált gerincműtét 9951i

9953
 Kombinált

idegsebészeti 
műtétek

i

Májátültetés előtti 
kivizsgálás 941Ti

Szívátültetés előtti 
kivizsgálás 941Ui

 Speciális 
gerincműtét 9950i
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A-V fistula, Cimino 
képzése, megszüntetése 9580

3

i

4

Brachyterápia - intersticiális kezelés, 
fém tű alkalmazásával 9734i

Brachyterápia – testfelszíni kezelés 9731i

Brachyterápia – intraluminális kezelés 9732i

Brachyterápia – intrakavitális kezelés 9733i

Bőr, bőr alatti szövet, 
emlő kisebb plasztikai és 

egyéb műtétei
9631i

Transzplantátum-
elégtelenség 9420i

Prosztata brachyterápia permanens 
implantációs módszerrel 9740i

Brachyterápia – intersticiális kezelés, 
speciális nagyértékű műanyag katéter 

alkalmazásával
9736i

Brachyterápia – intersticiális kezelés, 
műanyag katéter alkalmazásával 9735i

Kisebb szájüregi 
daganat műtétek

Fej-nyak régió 
gyulladásainak kezelése

9650

9655

i

i

Orbitasérülések és kiterjedt 
lágyrész sérülések 9652i
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9430Sugárterápia

Jelek és tünetek

4

9576

23. főcsoport

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

gerinc)

i

i

i

Belső fémrögzítés 
eltávolítása tűződrót 

kivételével 
(kivéve: csípő, femur, 

gerinc)

9575i

Valós idejű 
tumorkövetéssel végzett, 

lineáris gyorsító alapú 
sztereotaxiás 
sugárterápia

9713i

5

278D

9700

Gyomor kisebb 
műtétei

Csak kemoter.,
sugárter., radiojód, 

radioizotóp, stereotax. 
sugárter.

Jelek, tünetek egyéb sine 
morbo állapotokhoz társuló 

egyéb kórházi ellátások

Daganatos 
megbetegedések i n i

Lineáris gyorsító alapú 
sztereotaxiás 
sugárterápia

9711i

6

9610Sterilizáció Férfii i

Nő 9620

Kissebészeti 
beavatkozások II. 9633

9632

i

Kissebészeti 
beavatkozások I. i

9634Kissebészeti 
beavatkozások III. i
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5

980B

Daganatos megbet. 
(kivéve: pajzsmirigy 

daganat) kezelése nyílt 
radioizotóppal

i

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

 Pajzsmirigy-
 daganatok kezelése nyílt 

radiojóddal rhTSH 
stimulálás után

944C

945B

980D

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

kemoterápiája legalább 7E szűrt v. 
besugárzott vérkészítmény adásával

i

i

i

7

Képvezérelt- intenzitás modulált 
sugárterápia (IMRT+IGRT) 9434i

950H

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

kemoterápiája legalább 14E szűrt v. 
besugárzott vérkészítmény adásával, 

kor >= 18

i

6

980APajzsmirigy-daganatok 
kezelése nyílt radiojóddal

Sugárterápia i

i

9430

Képvezérelt Sugárterápia (IGRT) 9433i

Akut leukémia 
kemoterápiája 17. főcsoporti

944A

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

kemoterápiája legalább  14E szűrt és 
besugárzott vérkészítmény adásával, 

kor >= 18

i

8
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Egésztest besugárzás transzplant. 
előtt

Alarmírozó jelek és tünetek 
sürgősségi ellátása

9700
Jelek, tünetek és egyéb sine 

morbo állapothoz társuló egyéb 
kórházi ellátások

7

980E

9720

9702

Pajzsmirigy nem daganatos 
megbetegedések kezelése nyílt 

radioizotópokkal
i

i

i

i

Donor ellátása

Főcsoport meghat. 

9680i

980F

ESWL kezelés

Térdízület 
radiosynoviorthesis 

kezelése

i

i

9600

945A

950FHodgkin-kór kemoterápiája,
kor  >= 18

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

i

i

8

                                                                                                                                                                              ”
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 2.  Az R3. 1. melléklet I. rész 3/4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3/4. Légzőrendszeri betegségek

172Z

 Légzőrendszer kisebb, 
nyitott műtétei súlyos 

társult betegséggel

 Légzőrendszer nagyobb 
video-thoracoscopos 
műtétei súlyos társult 

betegséggel

1330

1

4. főcsoport

Van műtét

 Légzőrendszer 
nagyobb, nyitott 

műtétei súlyos társult 
betegséggel

 Légzőrendszer 
nagyobb, nyitott 

műtétei

Légzőrendszer nagyobb 
video-thoracoscopos 

műtétei

 Légzőrendszer kisebb 
video-thoracoscopos 
műtétei súlyos társult 

betegséggel

 Légzőrendszer kisebb, 
nyitott műtétei

Mellűri drainage, 
bordaresectióval

173Z

171Z

1331

170Z

134D

134C

134E

174Z

i

i

i

i

i

i

i

Légzőrendszer kisebb 
video-thoracoscopos 

műtétei

Légzőrendszeri 
fertőzések, 

gyulladások, súlyos 
társult betegséggel

i

i

i

1320
Légzőrendszeri

betegségek 
légzéstámogatással

i
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Pneumocystosis, 
pneumoconiosisok (aktív 

tüdőgümőkórral vagy 
anélkül)

Más kórházból átvett 
szövődményes 

tüdőgyulladások

175Z

1

Légzőrendszeri 
betegségek, egyéb 
fertőzések (kivéve: 

gümőkór polirezisztens 
kórokozóval) súlyos 
társult betegséggel

Légzőszervi 
fertőzések, 
gyulladások

Cysticus fibrosis (tüdő)

Microszkóposan Koch 
pozitív gümőkór

Haemodinamikai 
instabilitással járó akut, 

masszív tüdőembolia 
kezelése rtPA kezeléssel

1380

141C

140D

1450

137C

1391

1392

137D

i

i

i

i

i

i

Tüdőembolia, 
thrombolysis nélkül

Gümőkór

i

i

i

2

 Cysticus fibrosisos betegek 
széles spektrumú kombinált 

intravénás antibiotikum 
kezelése „C”

145Ci

Tüdőgyulladás, 
speciális kezeléssel,

18 <= kor < 60
141Ai
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1461

Asthma, bronchitis, egyéb 
krónikus obstruktív betegségek 

speciális kezeléssel,
kor >= 18

2

Légzőrendszeri 
daganatok speciális 

vizsgálatokkal

Interstitialis 
tüdőbetegség

Asthma, bronchitis, egyéb 
krónikus obstruktív 

betegségek, kor < 18

Tüdőgyulladás, 
speciális kezelés nélkül,

18 <= kor < 60

1430

1480

144B

141E

150B

1510

i

i

i

i

Pneumothorax

Légzőrendszer egyéb 
betegségei

i

i

i

Mellkas, légzőszervek 
sérülései 147Bi

Status asthmaticus és 
egyéb légúti betegségek 

sürgősségi ellátása

Légúti idegentest 
sürgősségi ellátása

144C

1511

i

Tüdőgyulladás, 
18 <= kor < 60 142Ci

Tüdőgyulladás, 
speciális kezelés nélkül,

kor >= 60
141Di

1460 Légzőszervi 
daganatok i

                                                                                                                                                                                        ”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 153. szám 6335

3. Az R3. 1. melléklet I. rész 3/5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3/5. Keringésrendszeri betegségek

192A

Veleszületett és szerzett 
intra- és extracardialis 
kommunikációk zárása 

szívkatéterrel

Diagnosztikus katéterezés, 
percutan cardiovasc. műtét 
és coronaria bypass műtét 

stent nélkül

1

5. főcsoport

Van műtét

Diagnosztikus 
katéterezés, percutan 
cardiovasc. műtét és 

coronaria bypass műtét 
(egy v. több stenttel)

Coronaria bypass 
katéterezéssel

185C

192B

177C

177A

i

i

i

négy vagy 
többi i

5 napot meghaladó gépi 
lélegeztetés többszörös, 

kiterjesztett szív-érrendszeri 
műtétek esetén, kor < 18

1932ii

5 napot meghaladó gépi 
lélegeztetés nyitott szívműtétek 

esetén iNO kezeléssel
181Ci

1931Többszörös, kiterjesztett szív-
érrendszeri műtétek, kor < 18 i

9541
5 napot meghaladó gépi 

lélegeztetés nyitott 
szívműtétek esetén

i

181H
Jelentős szív-

érrendszeri műtétek,  
kor < 18

i

176C
Minimál invazív 

szívbillentyű műtétek, 
katéterezéssel

i

2



6336 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 153. szám 

177B

Szívbillentyű műtétek, 
katéterezés nélkül

2081

3

Coronaria bypass, 
katéterezés nélkül

AMI PCI-vel (egy v. 
több stenttel)

176Bi

i

i

4

1 2

Szívbillentyű műtétek, 
katéterezéssel

Többszörös, 
kiterjesztett, jelentős 
szív- és érműtétek

Percutan cardiovasc. műtét 
és  bypass műtét

176A

1930

190A

1910

177D

i

i

i

Diagnosztikus katéterezés, 
katéteres szívbillentyű műtét és 

nyílt szívbillentyű műtét

Coronaria bypass 
(négy v. több), 

katéterezés nélkül

i

i

Jelentős szív-érrendszeri 
műtétek kor >= 18 181Gi

Minimál invazív 
szívbillentyű műtétek, 

katéterezés nélkül
176Di

190K

Kritikus végtagi ischaemia 
percutan és egyéb érműtéte 
egy vagy több stenttel vagy 

homografttal

i

190I
Kritikus végtagi ischaemia 
percutan és egyéb érműtéte 

egy vagy több stenttel
i

190L
Kritikus végtagi ischaemia 
percutan és egyéb érműtéte 

stent nélkül
i
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Percutan és egyéb érműtét 
(egy vagy több stenttel vagy 

homografttal)

Diagnosztikus katéterezés 
transzszeptális katéteres 

szívbillentyű műtét 
továbbkezeléssel

190C

187A

270Z

i

i

Keringési betegségek 
műtétei súlyos társult 

betegséggel
i

Diagnosztikus katéterezés, egyéb 
katéteres szívbillentyűműtét 

továbbkezeléssel
188AI

3 4

Percutan vascularis műtétek, 
továbbkezelés nélkül (egy vagy 

több stenttel)
190G

Percutan cardiovascularis 
műtétek, stent nélkül, 

áthelyezés nélkül
183L

i

i

190E
Percutan vascularis műtétek, 
továbbkezeléssel (egy vagy 

több stenttel)
i

5 6

Egyéb szív-érrendszeri 
műtétek

AMI PCI-vel, stent 
nélkül

1820

2082

i

i

190J
Kritikus végtagi ischaemia 
percutan vascularis műtéte 

stent nélkül
i

Percutan cardiovasc. 
műtétek egy ágon egy 

vagy több stenttel 

183H

183GÁthelyezés 
nélküli i
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7

5 6

A szív diagnosztikus 
elektrofiziológiai vizsgálata

 Amputáció keringési zavarok 
miatt, kivéve a kéz-, lábujjakat

8

1801

2010

i

i

Percutan vascularis műtétek, 
továbbkezelésel, stent nélkül

Egyéb cardiovascularis 
műtétek

Egyéb érműtétek

190F

1790

198E

i

i

i

Aritmiák kezelése radiofrekvenciás 
katéteres ablációval, tételes elszámolás 

alá eső elektroanatómiai 
térképezőrendszer és katéter 

segítségével

Aritmiák kezelése 
radiofrekvenciás katéter 

ablációval, tételes elszámolás alá 
eső katéterrel

186G

186H

i

i

187B

Diagnosztikus katéterezés, 
transzszeptális katéteres 

szívbillentyű műtét továbbkezelés 
nélkül

Percutan cardiovascularis 
műtétek stent nélkül, 

áthelyezéssel

Nagy cardiovascularis 
műtétek

Percutan és egyéb 
érműtét stent nélkül

Diagnosztikus katéterezés, egyéb 
katéteres szívbillentyűműtét 

továbbkezelés nélkül

183M

178C

190D

188B

i

i

i

i

i
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9

Kéz-, lábujjamputáció 
keringési zavarok miatt

Embolectomia

2020

2000

1800

195B

i

Diagnosztikus katéterezés

Állandó pacemaker-beültetés, 
AICD, katéterezés nélkül i

7 8

i

Sympathectomia 199Di

i

Pacemaker-
 revízió és -csere 1961i

Varix lekötés, eltávolítás 2030

Acut, subacut 
endocarditis 2120i

199CAlsó végtag revascularisatio 
(kivéve: sympathectomia)

i

Percutan vascularis 
műtétek, továbbkezelés 

nélkül, stent nélkül
190Hi

195A
Állandó pacemaker-

beültetés, AICD, 
katéterezéssel

i

Keringési betegségek AMI 
kivételével, katéterezéssel 

igazolva

Keringési rendszer egyéb 
műtétei

2110

2040

i

i

1802
Pulmonális vazoreaktivitás 

mérése katéterezéssel és 
iNO adásával

i
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10

    Instabil angina,
Q hullám nélküli infarctus spec. 

intravénás thrombocyta 
aggregáció gátló kezeléssel

AMI speciális 
kezelés nélkül

2221

2070

2231

218D

i

i

Szívizomgyulladás

A szív veleszületett nagyobb 
rendellenességei, kor < 18 i

9

Keringési betegségek 
speciális kezeléssel 2210i

i

2220Angina pectoris, komplex non-
invazív vizsgálattal i

Thrombolysis AMI esetén 
szöveti plazminogen 

aktivátorral, áthelyezéssel 
2091i

269ZSúlyos szívelégtelenség i

Keringési rendellenességek, 
(kivéve: AMI thrombolysissel, 

endocarditis,
 krónikus szívelégtelenség)
súlyos társult betegséggel

Thrombolysis AMI esetén szöveti 
plazminogen aktivátorral, 

áthelyezés nélkül

217D
Perifériás érelzáródások 

(thrombosis, 
embolia) fibrinolytikus kezelése

AMI  ideiglenes pacemaker 
beültetéssel

268Z

2092

2060

i

i

i

i

Kritikus végtagi ischaemia 
prostanoid kezelése 216Ei
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Érbetegségek

Atherosclerosis, angina 
pectoris, egyéb keringési 

betegségek

216D

2230

2240

2250

i

i

Hypertonia

Collapsus i

10

Hypertoniás krízis sürgősségi 
ellátása 2241i

i

Szívritmus-, vezetési zavarok 
sürgősségi ellátása 220C

Mélyvénás thrombophlebitis 2140i

2130

Szívritmus-, vezetési zavarok  
ideiglenes pacemaker-beültetéssel

Szívelégtelenség 

A szív veleszületett és szerzett 
kisebb rendellenességei,

kor < 18

A szív veleszületett és szerzett 
billentyű rendellenességei,

kor >= 18

219C

218C

218A

i

i

i

220D
Szívritmus-, vezetési zavarok  

ideiglenes pacemaker-beültetés 
nélkül

i

i

                                                                                                                                                                                  ”
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10. melléklet a 32/2022. (IX. 22.) BM rendelethez

 1.  Az R3. 2. melléklet „**** 04 1430 Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18 év felett, speciális 
kezeléssel” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„**** 04 1430 Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18 év felett, speciális kezeléssel

BETEGSÉGEK
J2000 Heveny bronchitis Mycoplasma pneumoniaetól
J2010 Heveny bronchitis Haemophilus influenzaetól
J2020 Heveny bronchitis streptococcustól
J2030 Heveny bronchitis coxsackie- vírustól
J2040 Heveny bronchitis parainfluenza- vírustól
J2050 Heveny bronchitis légúti syncytialis vírustól
J2060 Heveny bronchitis rhinovirustól
J2070 Heveny bronchitis echovirustól
J2080 Heveny bronchitis egyéb meghatározott kórokozótól
J2090 Heveny bronchitis, k.m.n.
J2100 Heveny bronchiolitis légúti syncytialis vírustól
J2180 Heveny bronchiolitis egyéb meghatározott kórokozóktól
J2190 Heveny bronchiolitis, k.m.n.
J40H0 Bronchitis, nem hevenynek vagy idültnek meghatározva
J4100 Egyszerű idült bronchitis
J4110 Mucopurulens idült bronchitis
J4180 Kevert egyszerű és mucopurulens idült bronchitis
J42H0 Nem meghatározott idült bronchitis
J4300 MacLeod-syndroma
J4310 Panlobaris emphysema
J4320 Centrilobularis emphysema
J4380 Egyéb emphysema
J4390 Emphysema, k.m.n.
J4400 Idült obstructiv tüdőbetegség heveny alsó légúti fertőzéssel
J4410 Idült obstructiv tüdőbetegség heveny fellángolással, k.m.n.
J4480 Egyéb meghatározott idült obstructiv tüdőbetegség
J4490 Idült obstructiv tüdőbetegség, k.m.n.
J4500 Főként allergiás asthma
J4510 Nem-allergiás asthma
J4580 Kevert asthma
J4590 Asthma, k.m.n.
J46H0 Status asthmaticus
J47H0 Bronchiectasia
J6840 Idült légzőszervi állapot vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől
J6880 Egyéb légzőszervi állapot vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől

ÉS INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK “A”
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban)
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban)
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VAGY IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK “B”
87600 Oxigén terápia

AZ “A” INTENZÍV IGAZ. ELJÁRÁSOK LEGALÁBB 1 NAPIG VAGY A “B” IGAZ. ELJÁRÁS LEGALÁBB 3 NAPIG”

 2.  Az R3. 2. melléklet „**** Főcsoport: 05 Keringésrendszeri betegségek” megjelölésű rész „*** PTA BEAVATKOZÁSOK 
“F” ” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„*** PTA BEAVATKOZÁSOK “F”

33973 Insertio endoprothesis intravascularis p.angiogr.
53867 Véna cava umbrella transjugularis
53868 Véna cava umbrella femorális behatolás
53957 Angioplastica arteriae subclaviae PTA
53964 Plastica coarctationis aortae, percutan
5396A Angioplastica extremitatis inferioris PTA
5396B Angioplastica aa.pelveos PTA
5396C Angioplastica arteriae renalis PTA
5396D Angioplastica arteriae renalis contralateralis PTA
5396E Angioplastica arteriae anonymae PTA
5396P Angioplastica arteriae femoro-poplitealis PTA
5396Q Angioplastica arteriaie cruralis PTA
5396R Bidirekcionális behatolásból végzett alsó végtagi PTA
5396S Többszintű alsó végtagi PTA”

 3.  Az R3. 2. melléklete a „**** 05 190H Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül, stent nélkül” megjelölésű 
részt követően a következő rendelkezésekkel egészül ki:

„**** 05 190I Kritikus végtagi ischaemia percutan vascularis műtéte egy vagy több stenttel

“3” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK “A”
I771C Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine III.)
I771D Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine IV.)

ÉS ”1” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK ”B”
I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa
I7100 Az aorta [bármely részének] dissectiója
I7230 Az arteria iliaca aneurysmája
I7240 Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája
I7310 Thromboangiitis obliterans [Buerger]
I7400 A hasi aorta emboliája és rögösödése
I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése
I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése
I7700 Arteriovenosus sipoly, szerzett
I7710 Ütőérszűkület
I7720 Ütőér repedés
I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája

ÉS BEAVATKOZÁSOK ”C”
5396A Angioplastica extremitatis inferioris PTA
5396B Angioplastica aa.pelveos PTA
5396P Angioplastica arteriae femoro-poplitealis PTA
5396Q Angioplastica arteriaie cruralis PTA
5396R Bidirekcionális behatolásból végzett alsó végtagi PTA
5396S Többszintű alsó végtagi PTA
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ÉS BEAVATKOZÁSOK ”D”
33975 Percután stent beültetés perifériás erekbe

ÉS ESZKÖZÖK ”E”
01040 Perifériás erek vascularis stentje

**** 05 190J Kritikus végtagi ischaemia percutan vascularis műtéte stent nélkül

“3” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK “A”
I771C Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine III.)
I771D Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine IV.)

ÉS ”1” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK ”B”
I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa
I7100 Az aorta [bármely részének] dissectiója
I7230 Az arteria iliaca aneurysmája
I7240 Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája
I7310 Thromboangiitis obliterans [Buerger]
I7400 A hasi aorta emboliája és rögösödése
I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése
I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése
I7700 Arteriovenosus sipoly, szerzett
I7710 Ütőérszűkület
I7720 Ütőér repedés
I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája

ÉS BEAVATKOZÁSOK ”C”
5396A Angioplastica extremitatis inferioris PTA
5396B Angioplastica aa.pelveos PTA
5396P Angioplastica arteriae femoro-poplitealis PTA
5396Q Angioplastica arteriaie cruralis PTA
5396R Bidirekcionális behatolásból végzett alsó végtagi PTA
5396S Többszintű alsó végtagi PTA

**** 05 190K Kritikus végtagi ischaemia percutan és egyéb érműtéte egy vagy több stenttel vagy homografttal

“3” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK “A”
I771C Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine III.)
I771D Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine IV.)

“1” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK “B”
I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa
I7100 Az aorta [bármely részének] dissectiója
I7230 Az arteria iliaca aneurysmája
I7240 Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája
I7310 Thromboangiitis obliterans [Buerger]
I7400 A hasi aorta emboliája és rögösödése
I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése
I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése
I7700 Arteriovenosus sipoly, szerzett
I7710 Ütőérszűkület
I7720 Ütőér repedés
I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája
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BEAVATKOZÁSOK “C”
5396A Angioplastica extremitatis inferioris PTA
5396B Angioplastica aa.pelveos PTA
5396P Angioplastica arteriae femoro-poplitealis PTA
5396Q Angioplastica arteriaie cruralis PTA
5396R Bidirekcionális behatolásból végzett alsó végtagi PTA
5396S Többszintű alsó végtagi PTA

BEAVATKOZÁSOK “D”
53805 Embolectomia aortae
53806 Iliaca embolectomia
53807 Femoralis embolectomia
53808 Poplitea embolectomia
5380G Iliaca embolectomia katéterrel
5380H Femoralis embolectomia katéterrel
53812 TEA profunda fem.
53816 TEA iliaca
53817 TEA ilio-femoralis
53818 TEA a.fem.superficialis
53819 TEA poplitea
5381D TEA femoralis (communis)
53825 Érresectiók, reimplantatiók ilio-femoralis
53826 Érresectiók, reimplantatiók profunda fem.
53827 Érresectiók, reimplantatiók a. fem. superificalis
53828 Érresectiók, reimplantatiók, transpositiók
5382B Iliaca aneurysma resectio
5382C Femoralis aneurysma resectio
5382D Poplitealis aneurysma resectio
5382M Reconstructio dissectionis aortae
53834 Interpositio aorto-bifemoralis
53835 Interpositio aorto-femoralis
53836 Interpositio ilio-femoralis
53837 Interpositio femoro-poplitealis
53838 Interpositio femoro-femoralis crossover
5383A Interpositio aorto-iliacalis
5383B Interpositio bi-iliacalis
5383D Interpositio axillo-femoralis
5383E Interpositio axillo-bifemoralis
5383F Műanyag bypass obturator
5383G Műanyag bypass, egyéb
5383H Interpositio profundo-femoralis
5383I Interpositio implantato profundalis
5383U Interpositio femoro-cruralis
53840 Thrombectomia venae
5385C Vénás bypassok extraanatomicus, alsó végtag erein
53933 Áthidalás vénával
53934 Áthidalás műanyaggal
53935 Extraanatomicus áthidalás vénával
53936 Extraanatomicus áthidalás műanyaggal
5393B Áthidalás vénával az alsó végtag erein
53944 Desobliteratio, késői graftocclusio miatt
53945 Graftcsere, késői graftocclusio miatt
5394C Desoblitaratio az alsó végtag erein, késői graftocclusio miatt
53952 Foltplastica, thrombendarteriectomia nélkül
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5395A TEA + foltplasztika
5395B Endoaneurysmorraphia
5395C Aterektomia
5395D Érgraft eltávolítás

BEAVATKOZÁSOK “E”
33975 Percután stent beültetés perifériás erekbe

ESZKÖZÖK “F”
01040 Perifériás erek vascularis stentje

BEAVATKOZÁSOK “G”
53915 Homograft beültetés

ESZKÖZÖK “H”
01406 Ér homograft

(“3”-AS TÍPUSKÉNT “A” DIAGN.) ÉS (“1”-ES TÍPUSKÉNT “B” DIAGN.) ÉS “C” BEAV. ÉS “D” BEAV. ÉS [(“E” BEAV. ÉS “F” ESZK.) 
VAGY (“G” BEAV. ÉS “H” ESZK.)]

**** 05 190L Kritikus végtagi ischaemia percutan és egyéb érműtéte stent nélkül

“3” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK “A”
I771C Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine III.)
I771D Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine IV.)

ÉS ”1” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK ”B”
I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa
I7100 Az aorta [bármely részének] dissectiója
I7230 Az arteria iliaca aneurysmája
I7240 Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája
I7310 Thromboangiitis obliterans [Buerger]
I7400 A hasi aorta emboliája és rögösödése
I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése
I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése
I7700 Arteriovenosus sipoly, szerzett
I7710 Ütőérszűkület
I7720 Ütőér repedés
I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája

ÉS BEAVATKOZÁSOK ”C”
5396A Angioplastica extremitatis inferioris PTA
5396B Angioplastica aa.pelveos PTA
5396P Angioplastica arteriae femoro-poplitealis PTA
5396Q Angioplastica arteriaie cruralis PTA
5396R Bidirekcionális behatolásból végzett alsó végtagi PTA
5396S Többszintű alsó végtagi PTA

ÉS BEAVATKOZÁSOK ”D”
53805 Embolectomia aortae
53806 Iliaca embolectomia
53807 Femoralis embolectomia
53808 Poplitea embolectomia
5380G Iliaca embolectomia katéterrel
5380H Femoralis embolectomia katéterrel
53812 TEA profunda fem.
53816 TEA iliaca
53817 TEA ilio-femoralis
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53818 TEA a.fem.superficialis
53819 TEA poplitea
5381D TEA femoralis (communis)
53825 Érresectiók, reimplantatiók ilio-femoralis
53826 Érresectiók, reimplantatiók profunda fem.
53827 Érresectiók, reimplantatiók a. fem. superificalis
53828 Érresectiók, reimplantatiók, transpositiók
5382B Iliaca aneurysma resectio
5382C Femoralis aneurysma resectio
5382D Poplitealis aneurysma resectio
5382M Reconstructio dissectionis aortae
53834 Interpositio aorto-bifemoralis
53835 Interpositio aorto-femoralis
53836 Interpositio ilio-femoralis
53837 Interpositio femoro-poplitealis
53838 Interpositio femoro-femoralis crossover
5383A Interpositio aorto-iliacalis
5383B Interpositio bi-iliacalis
5383D Interpositio axillo-femoralis
5383E Interpositio axillo-bifemoralis
5383F Műanyag bypass obturator
5383G Műanyag bypass, egyéb
5383H Interpositio profundo-femoralis
5383I Interpositio implantato profundalis
5383U Interpositio femoro-cruralis
53840 Thrombectomia venae
5385C Vénás bypassok extraanatomicus, alsó végtag erein
53933 Áthidalás vénával
53934 Áthidalás műanyaggal
53935 Extraanatomicus áthidalás vénával
53936 Extraanatomicus áthidalás műanyaggal
5393B Áthidalás vénával az alsó végtag erein
53944 Desobliteratio, késői graftocclusio miatt
53945 Graftcsere, késői graftocclusio miatt
5394C Desoblitaratio az alsó végtag erein, késői graftocclusio miatt
53952 Foltplastica, thrombendarteriectomia nélkül
5395A TEA + foltplasztika
5395B Endoaneurysmorraphia
5395C Aterektomia
5395D Érgraft eltávolítás”

 4.  Az R3. 2. melléklete a „**** 99 941K Autológ csontvelő-transzplantáció” megjelölésű részt követően a következő 
rendelkezéssel egészül ki:

„**** 941R Centrális keringéstámogató kezelés (ECMO, VAD)

“3” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK
I5004 Cardialis decompensatio NYHA IV. stádium
I5014 Balkamra elégtelenség NYHA IV. stádium
I5094 Szívelégtelenség NYHA IV. stádium
R5700 Cardiogen shock

ÉS BEAVATKOZÁSOK
53758 Centrális keringéstámogató eszköz (ECMO, VAD) beültetés
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ÉS ESZKÖZÖK
01529 Centrális keringéstámogató eszköz és tartozékai (ECMO, VAD)”

 5.  Az R3. 2. melléklet „**** 99 941V Műszívkezelés” megjelölésű része helyébe a következő rész lép, és a melléklet 
a következő rendelkezésekkel egészül ki:

„**** 941V Műszívkezelés (implantálható LVAD)

“3” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK
I5004 Cardialis decompensatio NYHA IV. stádium
I5014 Balkamra elégtelenség NYHA IV. stádium
I5094 Szívelégtelenség NYHA IV. stádium

ÉS ”V” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK
Z5143 Szívtranszplantációs várólistán lévő beteg

ÉS BEAVATKOZÁSOK
53753 Műszív (implantálható LVAD) beültetés

ÉS ESZKÖZÖK
01521 Műszív és tartozékai (implantálható LVAD)

**** 941X Perifériás keringéstámogató kezelés (V-A ECMO)

“3” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK “A”
I5004 Cardialis decompensatio NYHA IV. stádium
I5014 Balkamra elégtelenség NYHA IV. stádium
I5094 Szívelégtelenség NYHA IV. stádium
J8003 Súlyos felnőttkori légzési distress syndroma
R5700 Cardiogen shock

“3” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK “B”
U9901 Pulmonális hypertóniás krízis

“V” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK “C”
Z5142 Tüdőtranszplantációs várólistán lévő beteg

BEAVATKOZÁSOK “D”
53757 Perifériás keringéstámogató eszköz (V-A ECMO) beültetés

ESZKÖZÖK “E”
01528 Perifériás keringéstámogató eszköz és tartozékai (V-A ECMO)
(“A” DIAGN. VAGY (“B” DIAGN. ÉS “C” DIAGN.)) ÉS “D” BEAV. ÉS “E” ESZKÖZ

**** 941Y Perifériás keringéstámogató kezelés (V-V ECMO)

“3”  TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK “A”
J8003 Súlyos felnőttkori légzési distress syndroma

“3”  TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK “B”
J9610 Idült légzési elégtelenség

“V”  TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK “C”
Z5142 Tüdőtranszplantációs várólistán lévő beteg

BEAVATKOZÁSOK “D”
53756 Perifériás keringéstámogató eszköz (V-V ECMO) beültetés

ESZKÖZÖK “E”
01527 Perifériás keringéstámogató eszköz és tartozékai (V-V ECMO)
[“A” DIAGN. VAGY (“B” DIAGN. ÉS “C” DIAGN.)] ÉS “D” BEAV. ÉS “E” ESZKÖZ”
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11. melléklet a 32/2022. (IX. 22.) BM rendelethez

 1.  Az R3. 3. mellékletében foglalt táblázat „J81H0” megjelölésű sorát megelőzően a következő sorokkal egészül ki:

[BNO KÓD JEL BNO MEGNEVEZÉS TILTOTT FŐDIAGNÓZIS

CSAK “P” JELŰ 

(MŰTÉTES) HBCS-BEN 

ELFOGADOTT

CSAK “K” TÍPUSJELLEL

KÓDOLHATÓ]

J8000
Felnőttkori légzési distress 
syndroma

*

J8001
Enyhe felnőttkori légzési distress 
syndroma

*

J8002
Középsúlyos felnőttkori légzési 
distress syndroma

*

 2.  Hatályát veszti az R3. 3. mellékletében foglalt táblázat „J80H0” és „J9610” megjelölésű sora.

12. melléklet a 32/2022. (IX. 22.) BM rendelethez

 1.  Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „01090” megjelölésű sorát megelőzően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI SZEMPONT)

01082 Szívműtétekhez használt szívstabilizátor és tartozékai

01083 Szívműtétekhez használt oxigenátor és csőkészlet

 2.  Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „01501” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI SZEMPONT)

01501 Stent-graftok (dilatatív érbetegségek ellátásában)

 3.  Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „01504” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI SZEMPONT)

01504 Intraaortikus ballonpumpa

 4.  Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „01521” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI SZEMPONT)

01521 Műszív és tartozékai (implantálható LVAD) *

 5.  Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „01525” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI SZEMPONT)

01526 Fedett vascularis stentek (obliteratív érbetegségek ellátásában)

01527 Perifériás keringéstámogató eszköz és tartozékai (V-V ECMO) *

01528 Perifériás keringéstámogató eszköz és tartozékai (V-A ECMO) *

01529 Centrális keringéstámogató eszköz és tartozékai (ECMO, VAD) *

 6.  Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „33976” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI SZEMPONT)

33977 Stent-graft beültetés

33978 Fedett vascularis stent beültetés
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 7.  Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „53753” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI SZEMPONT)

53753 Műszív (implantálható LVAD) beültetés *

 8.  Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az „53753” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI SZEMPONT)

53756 Perifériás keringéstámogató eszköz (V-V ECMO) beültetés *

53757 Perifériás keringéstámogató eszköz (V-A ECMO) beültetés *

53758 Centrális keringéstámogató eszköz (ECMO, VAD) beültetés *

53759 Perifériás keringéstámogató eszköz (V-V ECMO) eltávolítás

5375A Perifériás keringéstámogató eszköz (V-A ECMO) eltávolítás

5375B Centrális keringéstámogató eszköz (ECMO, VAD) eltávolítás

 9.  Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az „5396O” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI SZEMPONT)

5396P Angioplastica arteriae femoro-poplitealis PTA *

5396Q Angioplastica arteriaie cruralis PTA *

5396R Bidirekcionális behatolásból végzett alsó végtagi PTA *

5396S Többszintű alsó végtagi PTA *

 10.  Hatályát veszti az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „01080”, „01081”, „01523” megjelölésű sora.

13. melléklet a 32/2022. (IX. 22.) BM rendelethez

Az R3. 12. melléklet 14. pontja helyébe a következő pont lép:
„14. A 18. § (5) bekezdése szerinti transzplantációs vagy keringéstámogató ellátások esetén több finanszírozási 
eset számolható el. Az adatlapok jelentésére az általános fekvőbeteg jelentési szabályok érvényesek, 
de a transzplantációs vagy keringéstámogató ellátás előtti ápolás lezárása a További sorsa = „N”. A keringéstámogató 
ellátást tartalmazó osztályos esetet az adatlapon További sorsa = „M” jelzéssel kell lezárni.”

14. melléklet a 32/2022. (IX. 22.) BM rendelethez

Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat „I7710” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

(BNO-kód BNO-jel BNO-név Főcsoport)

I771A Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine I.) 05

I771B Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine II.) 05

I771C Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine III.) 05

I771D Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine IV.) 05
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A belügyminiszter 33/2022. (IX. 22.) BM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet és a központi 
kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM 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 13.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § 
(1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet 
módosítása

1. § (1) A  fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet [a  továbbiakban: 
13/2020. (V. 5.) BM rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami 
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 13., 15., 62., 74., 76. és 79. sorai alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
b) 13. és 15. sorai alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 53.  cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség 
megőrzését előmozdító támogatás,
c) 74. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
d) 74. és 76. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 33.  cikke szerinti, a  megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatást és a  651/2014/EU bizottsági 
rendelet 34. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek 
ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
e) 74. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti támogatás
nyújtható.”

 (2) A 13/2020. (V. 5.) BM rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat
a) 5. és 6. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
b) 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 33.  cikke szerinti, a  megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
c) 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 34.  cikke szerinti, a  megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
d) 7. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 55.  cikke szerinti, sportlétesítményekre és multifunkcionális 
szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás
nyújtható.”

2. §  A 13/2020. (V. 5.) BM rendelet a következő 5/B–5/F. alcímmel egészül ki:
„5/B. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás
13/D.  § (1) A  képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) esetén a  támogatási 
intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatási intenzitás
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés 
esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal
növelhető.
(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
(4) A támogatás keretében elszámolható
a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,
b) az  oktatók és a  képzésben résztvevők esetén közvetlenül a  képzési projekthez kapcsolódó működési költség 
(különösen útiköltség és szállásköltség, közvetlenül a  projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, 
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valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk 
mértékéig),
c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a  képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az  általános közvetett költségek (különösen 
adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt vevők 
részt vesznek a képzésen.
(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez.

5/C. A 651/2014/EU bizottsági rendet 33. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállaló 
foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás
13/E.  § (1) A  megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott 
támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja 
meg az elszámolható költségek 75%-át.
(2) A  támogatás keretében a  megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása alatti időszakban 
felmerülő bérköltség számolható el.
(3) A  megváltozott munkaképességű munkavállaló felvételének az  érintett vállalkozásnál a  foglalkoztatottak 
számának nettó növekedését kell eredményeznie a  foglalkoztatás kezdetét megelőző tizenkét hónap átlagához 
viszonyítva.
(4) A  foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek 
megüresedését – ide nem értve az  álláshely létszámleépítés következtében történt megüresedését –, amely 
önkéntes kilépés, a  munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy 
kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás következtében történik.
(5) A megváltozott munkaképességű munkavállaló – a kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás esetét kivéve – 
az  alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak, a  munkaszerződésnek vagy a  vállalkozásra nézve kötelező kollektív 
szerződésnek megfelelő minimális időtartamon keresztül folyamatos foglalkoztatásra jogosult.

5/D. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállaló 
foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás
13/F. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez 
nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) az  elszámolható költségek 100%-áig 
nyújtható.
(2) A támogatás keretében elszámolható
a) a helyiségek átalakításának költsége,
b) a  megváltozott munkaképességű munkavállaló segítésével foglalkozó személy foglalkoztatásához kapcsolódó 
költség kizárólag a segítés ideje alatt, valamint ezen segítő személy képzési költsége,
c) a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel érdekében
ca) a berendezések átalakításának, beszerzésének költsége,
cb) az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költsége, a szoftverek beszerzésének 
és érvényesítésének költsége,
d) a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére 
történő szállításához közvetlenül kapcsolódó költség,
e) a megváltozott munkaképességű munkavállaló által rehabilitációra fordított órák bérköltsége,
f ) a  védett foglalkoztatást biztosító kedvezményezett esetén közvetlenül a  megváltozott munkaképességű 
munkavállaló foglalkoztatásával összefüggésben
fa) a termelőegység létrehozásának, üzembe helyezésének vagy korszerűsítésének költsége,
fb) az adminisztrációs és szállítási költségek.
(3) A  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben kizárólag a  nem megváltozott munkaképességű munkavállaló 
foglalkoztatásához képest felmerülő többletköltségek számolhatók el.

5/E. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti, a sportlétesítményhez és multifunkcionális 
szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás
13/G.  § (1) A  sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez 
vagy korszerűsítéséhez,
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b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez
nyújtható.
(2) A  támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, 
korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és 
megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.
(3) A  támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a  felhasználók számára 
átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani. A  beruházási költséget legalább 
30%-ban finanszírozó vállalkozás a  támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, 
ha e feltételeket nyilvánossá teszik.
(4) A  támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos 
használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak 
vagy csapatnak kell használnia.
(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási 
feltételeket nyilvánossá kell tenni.
13/H.  § (1) Beruházási támogatás esetén a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és 
a működési eredmény közötti különbséget.
(2) A  működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen vagy 
– visszafizetési mechanizmus alkalmazásával – utólag kell levonni az elszámolható költségekből.
(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.
(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.
(5) A  (3)  bekezdésben meghatározottak teljesítése – a  (4)  bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus 
alkalmazásával utólag is biztosítható.
(6) A  2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a  támogatás összege  
az  (1)–(5)  bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy 
a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.
13/I.  § (1) A  beruházási támogatás keretében a  tárgyi eszköz és az  immateriális javak beruházási költsége 
számolható el.
(2) A  működési támogatás keretében a  sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő 
működési költség (különösen az  igénybe vett szolgáltatások és a  karbantartás költsége, a  bérleti díj, a  személyi-, 
az anyag-, a kommunikációs-, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.
(3) Működési támogatás esetén az  értékcsökkenés és a  finanszírozási költségek olyan mértékben nem 
számolhatóak  el, amilyen mértékben az  értékcsökkenés, finanszírozás vagy az  értékcsökkenéssel, finanszírozással 
érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

5/F. A 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés
13/J. § (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezés kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett 
részére nyújtható.
(2) A  közszolgáltatásért járó ellentételezés csak olyan mértékben korlátozhatja a  versenyt, amely mindenképpen 
szükséges a feladat hatékony ellátásához.
(3) A  közszolgáltatásért járó ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a  közszolgáltatási kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az észszerű nyereséget is. A közszolgáltatásért járó ellentételezés 
mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.
(4) Ha a  kedvezményezett a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikkének megfelelően meghatározott összeget 
meghaladó közszolgáltatásért járó ellentételezésben részesül, köteles a  túlkompenzációt visszafizetni. 
Ha  a  túlkompenzáció összege nem haladja meg az  átlagos  éves ellentételezés összegének 10%-át, 
a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő közszolgáltatásért járó 
ellentételezés összegéből.
(5) A  kedvezményezett a  közszolgáltatásért járó ellentételezésről olyan elkülönített elszámolást vezet, amelyből 
a (2)–(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.”

3. § (1) A 13/2020. (V. 5.) BM rendelet 15. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13., 15. és 62. sorai)
„b) az  EUMSZ 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 31., 33., 34., 53. és 
55. cikke”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
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 (2) A 13/2020. (V. 5.) BM rendelet 15. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13., 15., 62. sorai)
„c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikk (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott 
állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

4. § (1) A 13/2020. (V. 5.) BM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 13/2020. (V. 5.) BM rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. §  A 13/2020. (V. 5.) BM rendelet
a) 15.  § nyitó szövegrészében a „táblázat 13., 15. és 62. sorai” szövegrész helyébe a „táblázat 13., 15., 62., 74., 

76. és 79. sorai, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 5., 6. és 7. sorai” szöveg,
b) 1. mellékletében foglalt táblázat M:15 mezőjében az „Igénybe vehető” szövegrész helyébe a „TEF” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti a 13/2020. (V. 5.) BM rendelet
1. 4. § (3) bekezdés a) és b) pontjában az „az átmeneti támogatás kivételével” szövegrész,
2. 4. § (3) bekezdés g) pontjában a „vagy átmeneti támogatásban” szövegrész,
3. 4.  § (3)  bekezdés h)  pontjában az „és átmeneti támogatás esetében abban az  esetben, ha a  vállalkozás 

2019. december 31-én nehéz helyzetben volt,” szövegrész,
4. 6. § (5a) bekezdése,
5. 6. § (6) bekezdésében az „ , átmeneti támogatás esetén 2022. június 30-ig” szövegrész,
6. 5/A. alcíme,
7. 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora.

2. A központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet 
módosítása

7. §  A központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet [a  továbbiakban: 
6/2021. (III. 3.) BM rendelet] 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 33/2022. (IX. 22.) BM rendelethez

 

 

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

1. A 13/2020. (V. 5.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat M:13 és N:13 mezője helyébe a következő mezők lépnek: 
 

 (M N) 

(13) – Igénybe vehető. 

 
2. A 13/2020. (V. 5.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18a. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 (A B C D E F G H I J K L M N O) 

18a 393384  Roma kapcsolatokért 
felelős kormánybiztos 
feladatainak támogatása 

1. A Roma Közéleti Akadémia létrehozása, 
valamint működésének támogatása, amelynek 
célja a roma nemzetiségi képviselők és a roma 
civil szervezet tagjainak közéleti részvételét 
segítő oktatási programok, rendezvények, 
tréningek, események szervezése, támogatása, 
valamint ügykezelői ismeretek és pályázat 
menedzselési ismeretek elsajátítása, amelyek 
által javulhat a roma közéleti részvétel. 
2. Az esélyteremtési folyamatokban való 
részvételt elősegítve modellprogramok 
támogatása, valamint a stratégiai 
megállapodásokkal rendelkező roma civil 
szervezetek kapacitásainak és infrastrukturális 
fejlesztésének támogatása. A modell-
programok támogatásának kiemelt célja  
a magyarországi roma közösség fejlesztése,  
a kulturális értékek és javak megőrzése,  
az aktív, közéleti és érdekvédelmi szerep-
vállalás iránt érdeklődő tehetséges fiatal 
generáció felkészítése, a tehetséges fiatalok 
felkutatása és támogatása, a romák társadalmi 
és munkaerőpiaci integrációjának elősegítése. 
A modellprogramok további célja,  
hogy innovatív, a gyakorlatban működő, 
fenntartható, monitorozható megoldásokat 
kínáljanak a roma közösség specifikus 
problémainak és a konfliktushelyzetek 
kezelésére, valamint a többségi és a roma 
társadalom közötti párbeszéd és 
együttműködés erősítésére. 
3. Az előirányzatból támogatás nyújtható 
továbbá olyan programok megvalósítására, 
amelyek hozzájárulnak a roma kapcsolatokért 
felelős kormánybiztos feladatainak 
végrehajtásához. 
4. Az előirányzatból kezelői díj biztosítható  
a kezelő szerv számára. 

Az F:18a. mező  
1–3. pontjai 
tekintetében: 
a) civil szervezet  
b) költségvetési 
szerv, a roma 
kapcsolatokért 
felelős 
kormánybiztos által 
vezetett központi 
költségvetési szerv 
kivételével 
c) egyházi jogi 
személy 
d) az Mötv. szerinti 
önkormányzatok és 
azok társulásai 
e) nemzetiségi 
önkormányzat  
f ) szövetkezet  
g) gazdasági 
társaság 
 
Az F:18a. mező  
4. pontja 
tekintetében  
a kijelölt kezelő 
szerv.  

Az előirányzat 
terhére kérelem 
útján egyedi 
döntéssel, 
támogatói okirat 
alapján 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható az 
F:18a. mező  
1–3. pontjaiban 
meghatározott 
célok 
tekintetében. 

Igen Egy összegben 
vagy – idő-
arányosan vagy 
teljesítmény-
arányosan – 
részletekben.  

– A támo-
gatási 
szerző-
désben vagy 
támogatói 
okiratban  
az Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

TEF – – 
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3. A 13/2020. (V. 5.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 63–85. sorral egészül ki: 

 (A B C D E F G H I J K L M N O) 

63   Köznevelési feladatok 
támogatása 

– – – – – – – – – – 

64 244234   
 

Köznevelési célú 
humánszolgáltatás és 
működési támogatás 

1. Az előirányzat biztosít forrást a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  
(a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1a) bekezdése 
szerinti nevelési-oktatási intézményben  
(a továbbiakban: nevelési-oktatási intézmény), 
pedagógiai szakszolgálati intézményben 
pedagógus  munkakörben és a nevelő-oktató 
munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottak után a központi 
költségvetésről szóló törvényben megállapított 
átlagbér alapú támogatáshoz. 
2. Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi 
önkormányzat vagy az egyházi jogi személy 
által fenntartott nevelési-oktatási intézményre 
és pedagógiai szakszolgálati intézményre 
tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és  
a bevett egyház részére a központi 
költségvetésről szóló törvényben megállapított 
működési támogatáshoz. 
3. Az előirányzat forrást biztosít a gyermek-, 
tanulói étkeztetéshez az óvodai, óvoda-
bölcsődei, általános iskolai, középfokú iskolai, 
kollégiumi étkeztetés támogatására a 
költségvetési törvényben meghatározottak 
szerint. 

Az F:64 mező  
1. és 3. pontja 
tekintetében  
a nevelési-oktatási 
intézményt 
fenntartó jogi 
személy. 
 
Az F:64 mező  
2. pontja 
tekintetében  
a nemzetiségi 
önkormányzat és 
bevett egyház.  

Az előirányzat 
terhére támo-
gatási igény 
alapján egyedi 
döntéssel  
– támogatói okirat 
alapján – 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 
 

Igen Egy összegben 
vagy időarányosan 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

– A támogatói 
okiratban az 
Ávr. 84. §  
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

– Igénybe 
vehető. 

– 

65 343328   
 

Hit- és erkölcstanoktatás, 
hittanoktatás és 
tankönyvtámogatás 

Az előirányzat az Nkt. 35. §-a és 35/A. §-a 
szerinti, az állami fenntartású iskolában 
biztosított hit- és erkölcstanoktatáshoz 
szükséges államilag garantált finanszírozáshoz 
nyújt fedezetet. 
 

Bevett egyház és 
belső 
egyházi jogi 
személy.  
 

Az előirányzat 
terhére támogatási 
igény alapján 
egyedi döntéssel  
– közigazgatási 
határozat  
alapján – 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen Egy összegben 
vagy időarányosan 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

– A közigaz-
gatási 
határozat-
ban az Ávr. 
84. §  
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

– Igénybe 
vehető. 

– 

66 343617   Kis létszámú hit- és 
erkölcstanoktatás 
kiegészítő támogatása 

Az előirányzat terhére a kislétszámú  
(8 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és 
erkölcstanoktatáshoz nyújtható támogatás. 

Bevett egyház és 
belső 
egyházi jogi 
személy. 

Az előirányzat 
terhére támogatási 
igény alapján 
egyedi döntéssel  
– támogatói okirat 
alapján –
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen Egy összegben 
vagy időarányosan 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

– A támogatói 
okiratban az 
Ávr. 84. §  
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

– Igénybe 
vehető. 

– 

67 381106   Ingyenes 
tankönyvellátás 
támogatása 

A köznevelési rendszerben valamennyi 
nappali rendszerben, valamint szakképzésben 
tanulók számára térítésmentes 
tankönyvellátás biztosítása, ideértve a nappali 
rendszerű nemzetiségi iskolai nevelés-
oktatásban részt vevő tanulók ingyenes 
nemzetiségi tankönyvekkel való ellátását is. 

Nonprofit szervezet, 
valamint  
a miniszter irányítása 
alá tartozó 
költségvetési szerv 

Az előirányzat 
terhére támogatási 
igény alapján 
egyedi döntéssel  
– támogatói okirat 
vagy támogatási 
szerződés  
alapján – 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen Egy összegben 
vagy időarányosan 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

– A támogatói 
okiratban 
vagy a 
támogatási 
szerző-
désben az 
Ávr. 84. §  
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

– – – 
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68 386373   Oktatási társadalmi 
szervezetek támogatása 

1. Az előirányzat felhasználásának célja az 
autizmus spektrumzavarral diagnosztizált 
gyermekek, fiatalok és felnőttek, valamint 
családjaik egyéni szükségletek szerinti 
támogatása, valamint az őket támogató 
ellátórendszer fejlesztése. 
 
2. Az Autizmus Alapítvány az autista és 
autisztikus gyermekek és serdülők speciális 
habilitációs és rehabilitációs kezeléséhez, 
fejlesztéséhez, neveléséhez, oktatásához és 
munkára való felkészítéséhez nyújt 
támogatást közvetlenül az Autizmus 
Alapítvány Módszertani Központjának 
intézményei útján. 
 
3. Az előirányzat nyújt fedezetet a köznevelési 
szakterület országos tevékenységi körű 
oktatási, nevelési egyesületei, szövetségei 
működésének pályázati rendszerű 
támogatására, a szervezetek kérelem alapján 
történő működési költség támogatására,  
a köznevelési szakterülethez kapcsolódó 
feladatok megoldásához szakértői és 
háttérdokumentumok, tanulmányok, 
kutatások, a nevelési-oktatási programok 
népszerűsítését célzó szakmai feladatok 
finanszírozására. 
Az előirányzatból támogatás nyújtható 
azoknak az országos, regionális pedagógus 
szakmai, diák és szülői szervezeteknek, 
szövetségeknek, amelyek tevékenységükben 
szorosan kapcsolódnak a köznevelési 
szakterülethez, részt vesznek a miniszter 
ágazatirányítási tevékenységében, az országos 
és regionális tervek előkészítésében,  
a nevelési-oktatási programok népszerűsítését 
célzó szakmai feladatok végrehajtásában. 

Az F:68 mező 
1. pontja 
tekintetében: 
Lakiteleki Auti 
Alapítvány 
 
Az F:68 mező 
2. pontja 
tekintetében: 
Autizmus Alapítvány 
 
Az F:68 mező 
3. pontja 
tekintetében: 
a) szövetség, 
b) civil szervezet, 
c) egyesület, 
d) költségvetési 
szerv,  
e) nonprofit 
szervezet. 
 

Az előirányzat 
terhére támogatási 
igény alapján  
– támogatói okirat 
alapján –
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen Egy összegben 
vagy időarányosan 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

– A támogatói 
okiratban az 
Ávr. 84. §  
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

– – – 

69 384584   Nemzetközi és Európai 
Uniós oktatási és egyéb 
programok 

Nemzetközi, európai uniós tagságból eredő 
oktatási és egyéb programok koordinálása, 
beleértve az Európai Unió oktatási 
szakpolitikáihoz kapcsolódó feladatok 
végrehajtását, a szakmai projektek 
koordinálását, az idegennyelv-oktatás 
fejlesztését célzó feladatokat, és a 
minisztérium támogatásával benyújtott 
pályázatok nemzeti önrészének biztosítását, 
valamint az Európa a Polgárokért Program 
megvalósítását. 

a) közalapítvány  
b) civil szervezet 
c) költségvetési 
szerv 
d) gazdasági 
társaság 
e) jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet  
f ) határon túli 
természetes 
személy 
g) köznevelési és 
felsőoktatási 
intézmény. 

Az előirányzat 
terhére támogatási 
igény alapján  
– támogatói okirat 
vagy támogatási 
szerződés  
alapján – 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen Egy összegben 
vagy időarányosan 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

– A támogatói 
okiratban 
vagy 
támogatási 
szerző-
désben az 
Ávr. 84. §  
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

– – – 

70 400262   Köznevelés 
speciális feladatainak 
támogatása 

1. Az előirányzat a köznevelési szerződések 
alapján az egyházi jogi személyek, vallási 
egyesületek, a nemzetiségi önkormányzatok 
és egyéb nem állami szervezetek által 
fenntartott köznevelési intézményeket 
megillető támogatásokra, valamint azok 
igénylésének és feltételeinek megállapításával, 
továbbá folyósításával és a felhasználás 
ellenőrzésével kapcsolatos kiadásokra nyújt 
fedezetet. 
 

Az F:70 mező 
1. pontja 
tekintetében: 
a) egyházi jogi 
személy, vallási 
egyesület, 
b) nemzetiségi 
önkormányzat, és  
c) magán 
köznevelési 
intézmény 

Az előirányzat 
terhére támogatási 
igény vagy Korm. 
határozat alapján  
– támogatói okirat 
vagy támogatási 
szerződés  
alapján – 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen Egy összegben 
vagy – idő-
arányosan vagy 
teljesítmény-
arányosan – 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

A kötelezettség-
vállalási dokumen-
tumban meg-
határozottak 
szerint. 

Az Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

– Igénybe 
vehető. 

– 
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2. Az előirányzat forrást biztosít 
2.1. a tanulmányi és tehetséggondozó 
versenyek támogatására, továbbá biztosítja  
a köznevelés, köznevelés- fejlesztési 
tevékenységekhez kapcsolódó kutatási és 
tájékoztatási feladatok, valamint a köznevelés, 
köznevelés- fejlesztést érintő egyes 
nemzetközi feladatok finanszírozásának 
forrását, a diagnosztikus mérés, mérés-
értékelés szakmai fejlesztését is; 
2.2. az egyes nemzetközi oktatási 
kötelezettségekkel járó kifizetésekre; 
2.3. a köznevelés-fejlesztési stratégia 
megvalósítása keretében a környezettudatos 
nevelés programjaira, a köznevelés- fejlesztési 
stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok 
megvalósítására, a hazai és nemzetközi 
versenyeken, diákolimpiákon való részvétellel 
és felkészüléssel kapcsolatos feladatokra,  
a hazai és nemzetközi versenyek szervezésére; 
2.4. a kétoldalú egyezményekben 
meghatározott nemzetiségi oktatási feladatok 
támogatásaként az óvónők, tanítók és tanárok 
nyelvi módszertani továbbképzésére; 
anyaországi anyanyelvi programokra az iskolás 
korosztálynak; vendégtanárok fogadására; 
anyaországi tankönyvek behozatalára; 
kiküldetéssel kapcsolatos költségekre, 
továbbá a kétoldalú oktatási csereprogramok, 
nyelvoktatás fejlesztését célzó 
együttműködések a közoktatási 
tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi 
konferenciák, rendezvények, találkozók 
támogatására, a nemzetközi oktatási képzési 
módszertani tapasztalatok cseréjének 
elősegítésére, anyanyelvi vendégtanár 
programok támogatására; 
2.5. az Útravaló ösztöndíjprogram Út  
a tudományhoz alprogramja részeként  
a természettudományok iránt érdeklődő 
diákok tehetséggondozására – a program 
során a kutatócsoportot vezető tanár, valamint 
a diák is ösztöndíjban részesülhet –; 
2.6. a pedagógiai szakszolgálati 
tevékenységekre, a sajátos nevelési igényű,  
a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral 
küzdő, valamint a tartós gyógykezelés alatt 
álló gyermekek, tanulók 
köznevelésiellátásához kapcsolódó szakmai 
feladatok megvalósítására, továbbá a  
– tankerületi, megyei, valamint országos 
szinten megvalósításra kerülő – konzultatív 
szakmai tanácskozások, fórumok  
megtartására is; 
2.7. köznevelésért felelős miniszter ágazati 
irányítási jog- és feladatkörébe tartozó 
feladatok ellátása érdekében a szükséges 
elemzések, programfejlesztések, tanügyi, 
köznevelés-igazgatási koncepciók, szakmai 
dokumentumok kidolgozásának 
támogatására, két tanítási nyelvű, nemzetiségi, 
sajátos nevelési igényű tanulók irányelveinek, 
egyéb kerettanterveknek a kidolgozására, 
nevelési-oktatási programok kifejlesztésének 

fenntartója.  
 
Az F:70 mező 
2. pontja 
tekintetében: 
a) gazdasági 
társaság,  
b) civil szervezet,  
c) közalapítvány,  
d) költségvetési 
szerv,  
e) Mötv. szerinti 
önkormányzatok  
f ) nemzetiségi 
önkormányzat 
g) nemzetiségi 
pedagógiai intézet,  
h) köznevelési 
intézmény és 
fenntartója 
i) felsőoktatási 
intézmény és 
fenntartója, 
j) egyházi jogi 
személy,  
k) – amennyiben  
az elnyert 
támogatás 
ösztöndíjra 
fordítható összeget 
is tartalmaz – 
magánszemély 
l) határon túli 
szervezet.  
 
Az F:70 mező 
3. pontja 
tekintetében: 
a) civil szervezet, 
alapítvány 
b) közalapítvány,  
c) központi 
költségvetési szerv,  
d) egyházi jogi 
személy, 
e) gazdasági 
társaság, egyesülés, 
f ) köznevelési és 
felsőoktatási 
intézmény,  
g) nemzetiségi 
önkormányzat 
 
Az F:70 mező 
4. és 5. pontja 
tekintetében: 
a) civil szervezet, 
b) közalapítvány,  
c) társadalmi 
szervezet,  
d) köztestület, 
e) költségvetési 
szerv, 
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támogatására, a környezeti neveléssel, 
egészségneveléssel kapcsolatos programok 
támogatására, valamint a fenti feladatokkal 
kapcsolatos reprezentációs kiadásokra; 
2.8. az Arany János Programok támogatására; 
2.9. az Országos Diák Tanács támogatására; 
2.10. a tanév rendje rendelet szerinti 
témahetek megvalósítására; 
2.11. az Ökoiskolával és Zöldóvodával 
kapcsolatos feladatok ellátására; 
2.12. az óvodai digitális fejlesztések 
megvalósítására 
2.13. a köznevelési szakmai feladatellátáshoz 
kapcsolódó és nélkülözhetetlen 
infrastrukturális fejlesztések költségeire 
(beruházás előkészítés, beruházás lezárás, 
azonnali beavatkozás helyreállítás, 
működőképesség fenntartása céljából). 
 
3. Az előirányzat forrást biztosít az egyházi jogi 
személyek, nemzetiségi önkormányzatok, 
valamint az állami intézményfenntartók alatt 
működő intézményekben új hangszerek 
vásárlásához, hangszerek cseréjéhez, továbbá 
a Mindennapos Éneklés Program, és a Kodály 
Program feladatainak ellátásában vállalt hazai 
és nemzetközi programok, valamint az ezekkel 
összefüggő kiadásokhoz történő 
hozzájáruláshoz. 
 
4. Az előirányzat forrást biztosít a 
Mindennapos Éneklés Program feladatainak 
(Éneklő Ifjúság, koncertlátogatások, 
mentorálási kórusprogram) ellátásához, 
valamint a szellemi kulturális örökség 
megőrzéséről szóló Kormányközi Bizottság 
tagjaként vállalt feladatok támogatása és az 
ezekkel összefüggő 
kiadásokhoz történő hozzájáruláshoz. 
 
5. Az előirányzat a határon túli magyarság 
identitásának erősítéséhez, a szülőföldön való 
boldoguláshoz, valamint az alábbiakban 
részletezett köznevelési feladatok, programok 
ellátásához nyújt fedezetet és biztosít 
hozzájárulást: 
5.1. a magyarországi és szülőföldi pedagógus-
továbbképzések, nyári akadémiák támogatása; 
5.2. a határon túli magyar köznevelés szakmai 
szervezeteinek és intézményrendszerének: 
módszertani központok, pedagógus 
szövetségek, egyesületek működésének, 
fejlesztésének, programjainak támogatása; 
5.3. a határon túli magyar tankönyvírás 
elősegítése, fejlesztése, a tankönyves 
műhelyek munkájának támogatása, 
magyarországi tankönyvek biztosítása; 
5.4. szülőföldi és magyarországi tanulmányi 
versenyek, táborok, szaktáborok, valamint a 
köznevelés minőségi javítását célzó egyéb 
programok támogatása; 
5.5. a nyugati szórvány, a diaszpóra anyanyelv- 
és identitás- megőrzésére, -fejlesztésére 
vonatkozó projektek, így a pedagógusok, 

f ) egyházi jogi 
személy, 
g) gazdasági 
társaság,  
h) egyesülés,  
i) Mötv. szerinti 
önkormányzat és 
társulásai, 
j) nemzetiségi 
önkormányzat, 
k) természetes 
személy,  
l) köznevelési és 
felsőoktatási 
intézmény,  
m) határon túli 
szervezet, 
intézmény, 
n) határon túli 
egyház.  
 
Az F:70 mező 
6. pontja 
tekintetében  
a Nemzeti 
Pedagógus Kar. 
 
Az F:70 mező 
7. pontja 
tekintetében  
a miniszter  
irányítása alá 
tartozó 
költségvetési szerv. 
 
Az F:70 mező 
8. pontja 
tekintetében  
a) nevelési-oktatási 
intézmény, 
b) köznevelési 
intézmény, 
c) szakképző 
intézmény, 
d) köznevelési és 
szakképzési 
intézmény-
fenntartó.  
 
Az F:70 mező 
9. pontja 
tekintetében  
a) helyi 
önkormányzat,  
b) helyi önkor-
mányzat által 
fenntartott 
nevelési-oktatási 
intézmény,  
c) gazdasági 
társaság,  
d) egyházi jogi 
személy, vallási 
egyesület,  
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oktatók továbbképzésének, oktatási 
segédanyagok és tankönyvek készítésének, 
mobilitási programok támogatása; 
5.6. a magyarországi köznevelésben sajátos 
nevelési igényűként részt vevő határon túli 
diákok ösztöndíjának biztosítása; 
5.7. a köznevelésért felelős minisztérium, 
valamint a szomszédos államok között 
megkötött nemzetközi kétoldalú munkatervek 
alapján ellátandó közneveléssel összefüggő 
feladatok megvalósítása; 
5.8. a tehetséggondozás, valamint a tanórán 
kívüli, identitást erősítő oktatási programok 
támogatása; 
5.9. a szomszédos államokban élő magyar 
kisebbséggel kapcsolatos kutatásokat folytató 
magyarországi és határon túli szervezetek 
programjainak támogatása; 
5.10. a szórványban folyó oktatási tevékenység 
támogatása; 
5.11. a határon túli magyar szakmai 
szervezetekkel való kapcsolattartás, 
tanácskozások, konferenciák, 
a Külhoni Magyar Oktatási Tanács, a Külhoni 
Magyar Közoktatási Bizottság, a Külhoni 
Magyar Tankönyv- és Taneszköz Bizottság 
működtetésének biztosítása; 
5.12. határon túli magyar köznevelés 
infrastruktúrájának fejlesztése. 
 
6. Az előirányzat az Nkt. 63/H. § (1) bekezdés  
a) pontja szerint támogatást nyújt a Nemzeti 
Pedagógus Kar, mint köztestület 
működéséhez és feladatainak 
megvalósításához, így az etikai kódex 
megalkotásával, az Nkt.  
4. § 15. pontja szerinti közösségi szolgálat 
megszervezésének ellenőrzésével, valamint  
az ezzel kapcsolatos tanácsadó, információs 
tevékenység működtetésével kapcsolatos 
feladataihoz, biztosítva a szakmai partneri 
együttműködés kereteit az ágazat és  
a pedagógus társadalom között, elősegítve  
a köznevelési rendszer szakmai egységét. 
 
7. A központi adatszolgáltatáshoz, a 
diákigazolvány online igényléséhez, a 
Köznevelési Regisztrációs És Tanulmányi 
Alaprendszer (KRÉTA), valamint az ezek 
működtetésével összefüggő kiadásokhoz 
történő hozzájárulás. 
 
8. Nem önkormányzati fenntartású 
köznevelési intézmény és szakképző 
intézmény működési kiadásainak biztosítása. 
 
9. Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
nevelési-oktatási intézmény felújítási, valamint 
beruházási feladatainak támogatása. 

e) költségvetési 
szerv,  
f ) közalapítvány, 
alapítvány, 
egyesület.  
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71   Szociális, gyermekvédelmi, 
gyermekjóléti és fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségét 
elősegítő célelőirányzatok  

– – – – – – – – – – 

72 244201   Szociális célú nem állami 
humánszolgáltatások 
támogatása 

Az előirányzat az egyházi és más nem állami 
fenntartású szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi intézmények működési 
kiadásainak támogatására szolgál.  
A támogatás igénylésének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének rendjét  
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami 
támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 
határozza meg. 

a) egyházi jogi 
személy 
b) civil szervezet 
c) közalapítvány 
d) nemzetiségi 
önkormányzat 
e) gazdasági 
társaság 
egyéni vállalkozó 

Az előirányzat 
terhére támogatási 
igény alapján  
– közigazgatási 
határozat alapján –
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen Időarányosan vagy 
teljesítmény-
arányosan 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel.  

– Az Ávr.  
84. §  
(2) bekez-
dése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki.  

– Igénybe 
vehető. 

– 

73 385606   Egyéb szociális, 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
szolgáltatások sajátos 
finanszírozása 

1. A pályázati úton 3 éves befogadásra került 
utcai szociálismunka-szolgálatok, 
alacsonyküszöbű szolgálatok, a krízisellátás 
pályázati úton történő támogatása a Tkr.-ben 
foglaltak alapján. 
 
2. A Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság által már megkötött, és 
jövőben kötendő ellátási szerződéseinek, 
valamint az állami feladat ellátás 
átvállalásához kapcsolódó egyedi támogatás 
forráskeretét biztosítja. 
 
3. A jogszabályban meghatározott 
hajléktalanellátó intézmények kiegészítő 
feladatainak pályázat útján történő 
támogatása, az intézmények felújítási 
kiadásaihoz való hozzájárulás, szolgáltatások 
fejlesztése, kiegészítő programok 
költségeihez, valamint téli krízisidőszak 
megnövekedett feladatainak ellátásához 
támogatás nyújtása, továbbá a lebonyolítási 
díj fedezete. 
Az előirányzat továbbá fedezetet biztosít a 
hajléktalanság problémájának leküzdését 
szolgáló, a hajléktalanellátást kiegészítő 
programok kivitelezéséhez, speciális 
hajléktalanfeladatok, továbbá a hajléktalan 
embereket ellátó intézményrendszerrel 
kapcsolatos feladatok ellátásához 
költségvetési támogatás formájában. 

a) civil szervezet 
b) költségvetési 
szerv 
c) jogi és 
természetes személy 
d) egyházi jogi 
személy 
e) Mötv. szerinti 
önkormányzatok és 
azok társulásai 
f ) nemzetiségi 
önkormányzat 
g) egyéni vállalkozó 
h) szövetkezet. 

Az előirányzat 
terhére támogatási 
igény alapján 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen Egy összegben 
vagy – idő-
arányosan vagy 
teljesítmény-
arányosan – 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

– Az Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

Az F:73 
mező  
1. pontja 
tekinteté-
ben  
a Slachta 
Margit 
Nemzeti 
Szociál-
politikai 
Intézet  
(a továb-
biakban: 
NSZI) 

Igénybe 
vehető. 

– 

74 346473   Szociális 
humánszolgáltatók, 
köztestületi szociális 
intézmények részére 
biztosított szociális- és 
gyermekvédelmi ágazati 
pótlék, és egyéb ágazati 
bérrendezéssel 
összefüggő 
támogatások 

Az előirányzat a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet] alapján pótlékok és annak 
szociális hozzájárulási adójához biztosít 
fedezetet. 
 
Az előirányzat biztosít továbbá fedezetet a 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján 
elrendelt, a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi intézményeket fenntartó 
központi, köztestületi költségvetési 
szervezetek részére előírt pótlékok és annak 
szociális hozzájárulási adójához. 

a) egyházi jogi 
személy 
b) civil szervezet 
c) közalapítvány 
d) országos 
nemzetiségi 
önkormányzat 
e) területi vagy 
települési 
nemzetiségi 
önkormányzat 
f ) gazdasági társaság 
g) egyéni vállalkozó 
h) köztestületi szerv 
 

Az előirányzat 
terhére támogatási 
igény alapján  
– támogatói okirat 
vagy közigazgatási 
hatósági határozat 
alapján – költség-
vetési támogatás 
nyújtható. 

Igen Egy összegben 
vagy – idő-
arányosan vagy 
teljesítmény-
arányosan – 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

– Az Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték. 
köthető ki. 

– Igénybe 
vehető. 

– 
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Az előirányzat által biztosított költségvetési 
támogatás igénylésének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének rendjét az 
Átr. szabályozza. 

75  385595   Egyes szociális, 
gyermekvédelmi, 
gyermekjóléti és 
fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét 
elősegítő ágazati 
szakmai programok 
támogatása 

1. Az előirányzat a szociális ágazat területét 
előmozdító rendezvények, sajtótermékek, 
tájékoztatási tevékenységek, programok, 
szolgáltatások, projektek, korszerű 
felszerelések, eszközök beszerzését, továbbá 
szociális ágazati szakmai feladatok 
támogatását finanszírozza. 
 
2. Az előirányzat célja a megváltozott 
munkaképességű emberek munkaerő- piaci 
integrációját elősegítő programok 
támogatása, a megváltozott munkaképességű 
emberek munkahelyeinek létrehozását és 
megőrzését célzó támogatás nyújtása, a 
társadalom és a munkáltatók 
érzékenyítésének, védett munkahelyeken 
előállított javak piacra jutásának támogatása. 
Az előirányzat célja továbbá kutatások, 
adatgyűjtések, szakmai programok egyedi 
támogatása. 
 
3. Az előirányzat célja a szociális, gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi szolgáltatások és 
innovatív fejlesztések működési és beruházási 
tárgyú támogatása, valamint szociális 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatási, fejlesztési tevékenységhez 
kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi 
tevékenységhez kapcsolódó szakmai 
fejlesztési, egyedi tevékenységek végzése, 
programok, pályázati programok, képzések, 
szakértői díjak, kiadványok, rendezvények, 
szervezetek támogatása. 
 
4. Az előirányzat szolgál az egyes 
otthonteremtési állami feladatok karitatív 
szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi 
LXXXVI. törvény alapján, az egyes karitatív 
szervezetek otthonteremtési célú szociális, 
segítő szolgáltató tevékenységének 
támogatására. 
 
5. Az előirányzat célja a szociális terület 
szakmatámogatási feladatainak, valamint a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvényben előírt egyházi 
módszertani feladatok támogatása. 
 
6. Az előirányzat a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti 
személygépkocsi szerzési és átalakítási, egyéb 
jármű szerzési támogatás nyújtására szolgál, 
mely a közlekedésükben akadályozott és 
egyéb fogyatékossággal élő személyek 
közlekedését, azáltal társadalmi 
reintegrációját segíti elő, valamint biztosítja  
a postai szolgáltatási díjat. 
 

a) civil szervezet, 
b) közalapítvány, 
c) költségvetési 
szerv,  
d) köztestület,  
e) egyházi jogi 
személy, 
f ) gazdasági 
társaság, 
g) egyesülés, 
h) egyéni vállalkozó, 
i) egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő 
természetes 
személy,  
j) határon túli 
természetes 
személy, 
k) jogszabály alapján 
jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet,  
l) az Mötv. szerinti 
önkormányzatok, 
azok társulásai és 
költségvetési szervei 
 
 

. 
 

Az előirányzat 
terhére támogatási 
igényalapján 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen Egy összegben 
vagy – idő-
arányosan vagy 
teljesítmény-
arányosan – 
részletekben 
történő kifizetéssel. 

Az F:75 mező  
1–5. és 7–8. pontjai 
tekintetében  
a költségvetési 
támogatás 
biztosítását 
szolgáló 
kötelezettség-
vállalási doku-
mentumban 
meghatározottak 
szerint. 

 

Az Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

Az F:75 
mező 5. és 
9. pontja 
tekinteté-
ben: NSZI 

Igénybe 
vehető, 
kivéve az 
F:75 mező 
5. és 
9. pontja 
tekinte-
tében. 
 
 

– 
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7. Az előirányzat célja a gyermekvédelmi 
szakellátási intézmények, nevelőszülői 
hálózatok, javítóintézetek fejlesztése, egyes 
módszertani feladatok ellátása, fejlesztéseket 
megalapozó felmérések készítése,  
a különleges és speciális gyermekotthonok, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, 
javítóintézetek, valamint gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatást végző 
szervezetek innovatív programjainak 
támogatása, valamint önkormányzatok, civil 
szervezetek, egyházi és szakmai szervezetek 
szakmafejlesztési céljainak támogatása, 
szakmai kiadványok kiadása, terjesztése, 
gyermekvédelmi, gyermekjóléti szakmai 
feladatok támogatása. 
 
8. Az előirányzat célja a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény, 
valamint az Országos Fogyatékosságügyi 
Program végrehajtása keretében az érintettek 
önálló életvitelét segítő programok, a 
fogyatékos személyek érdekében végzett 
hiánypótló szolgáltatások költségvetési 
támogatása, önálló életvitelt segítő kutyák 
kiképzésének támogatása, szülősegítő 
szakmai programok támogatása, fogyatékos 
személyt nevelő családok otthonában 
szakszerű felügyeletet biztosító szolgáltatás 
támogatása, gépjárműbeszerzés, jelnyelvi 
tolmácsszolgáltatást nyújtó szervezetek 
támogatása, elemi látásrehabilitáció 
szolgáltatást nyújtó szervezetek 
teljesítményalapú támogatása, fogyatékos 
személyeket ellátó otthonok kiegészítő 
támogatása, fogyatékossággal élők országos, 
regionális és helyi szervezeteinek és szakmai 
programjainak támogatása, pályázati 
lebonyolítási költségek finanszírozása, kérelem 
alapján fogyatékosságügyi feladatok, szakmai 
vagy beruházási, felújítási programok, 
projektek támogatása. 
 
9. Az előirányzat célja a magyar jelnyelvről és  
a magyar jelnyelv használatáról szóló  
2009. évi CXXV. törvény, illetve a jelnyelvi 
tolmácsszolgálatok működésének és  
a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás 
igénybevételének feltételeiről szóló  
62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet alapján  
a fogyatékossággal élő személyek részére 
jelnyelvi tolmácsszolgáltatást nyújtó 
szervezetek pályázati úton történő 
támogatása; fogyatékosságügyi szakmai 
programok kezelő szervi feladatainak 
támogatása. 

76 059811   Gyermekvédelmi 
Lakás Alap 

Az előirányzat a gyermekek védelméről és  
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  
XXXI. törvény alapján a nevelésbe vételből  
a nagykorúvá válással kikerült fiatal felnőttek 
számára megállapított otthonteremtési 
támogatással kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat, valamint a postaköltséget 
tartalmazza. 

a) természetes 
személy 
b) központi 
költségvetési szerv 
c) gazdasági 
társaság 

Az előirányzat 
terhére támogatási 
igény alapján –
közigazgatási 
határozat szerint –
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen Egy összegben 
vagy – idő-
arányosan vagy 
teljesítmény-
arányosan – 
részletekben 
történő kifizetéssel. 

– Az Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

– Igénybe 
vehető. 

– 
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77 265967   Fejlesztő foglalkoztatás 
támogatása 

Szociális intézményi jogviszonya alapján 
ellátásban vagy szolgáltatásban részesülő 
személyek munkarehabilitációs célú fejlesztő 
foglalkoztatása támogatás biztosításával. 

a) civil szervezet 
b) költségvetési 
szerv 
c) magyarországi 
székhelyű jogi 
személyek és cég 
d) egyházi jogi 
személy 
e) Mötv. szerinti 
önkormányzatok, 
azok társulásai és 
költségvetési szervei 
f ) egyéni vállalkozó 

Az előirányzat 
terhére támogatási 
igény alapján 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen Egy összegben 
vagy – idő-
arányosan vagy 
teljesítmény-
arányosan – 
részletekben, 
történő kifizetéssel. 

– A z Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

NSZI – – 

78 295313   Egyes szociális és 
fogyatékossággal élők 
társadalmi 
szervezeteinek 
támogatása 

1. Az előirányzat célja 
a) az Értelmi Fogyatékossággal Élők és 

Segítőik Országos Érdekvédelmi 
Szövetsége és tagszervezetei, 

b) a Siketek és Nagyothallók Országos 
Szövetsége és tagszervezetei, 

c) a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szövetsége 
és tagszervezetei, 

d) a Magyar Vakok és Gyengénlátók 
Országos Szövetsége és 
tagszervezetei, 

e) a Magyar Szervátültetettek Országos 
Sport, Kulturális és Érdekvédelmi 
Szövetsége és tagszervezetei, 

f) az Autisták Országos Szövetsége és 
tagszervezetei, 

g) a Siketvakok Országos Egyesülete, 
h) az Értelmi Sérülteket Szolgáló 

Társadalmi Szervezetek és 
Alapítványok Országos Szövetsége és 
tagszervezetei 

i) a Dévény Anna Alapítvány, 
j) a Kézenfogva Alapítvány, 
k) a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum, 
l) az Afázia Egyesület és  
m) a Démoszthenész Beszédhibások és 

Segítőik Országos Érdekvédelmi 
Egyesülete  

működésének, valamint a célcsoport 
érdekében végzett szakmai programjaik 
támogatása. 

2. Karitatív tevékenységeket végző 
szervezetek, egyházi szeretetszolgálatok 
kiemelt programjainak, speciális, innovatív 
szociális szolgáltatások fejlesztésének 
támogatása. Különösen adománygyűjtés, 
segítségnyújtás, segélycsomag-készítés, ruha- 
és élelmiszerosztás, étkeztetés, 
katasztrófahelyzetben krízisellátás és  
helyreállítás, börtönmisszió, jogi tanácsadás, 
speciális és innovatív programok, projektek 
működtetése. 
A szervezetek támogatása kiterjed a szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére. 

a) civil szervezet   
b) közalapítvány  
c) egyházi jogi 
személy 
d) bevett egyház és 
belső egyházi jogi 
személye 

Az előirányzat 
terhére támogatási 
igény alapján 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen Egy összegben 
vagy – idő-
arányosan vagy 
teljesítmény-
arányosan – 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

– A támogatói 
okiratban az 
Ávr. 84. §  
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

– Igénybe 
vehető. 

– 
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79   Egészségügyi ágazati 
előirányzatok 

– – – – – – – – – – 

80  386706   Egészségügyi ellátási és 
fejlesztési feladatok 

1. Az előirányzat célja a határon túli magyarok 
egészségügyi ellátásának támogatása az 
egészségbiztosítási alap előirányzatainak 
kezelő szervével közreműködésében. 
 
2. A Magyar Orvosi Kamara, a Magyar 
Gyógyszerészi Kamara, valamint a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara  
(a továbbiakban együttesen: Kamarák)  
a tagjaival szembeni, etikai vétség tárgyában 
lefolytatandó eljárásokkal összefüggésben 
szükséges többletforrások biztosítása.  
A Kamarák támogatása a rendelkezésre álló 
keretösszegből tagságarányosan történik,  
az adott kamara által lefolytatandó etikai 
eljárások becsült arányszámainak egyidejű 
figyelembevétele mellett. 
 
3. Az egészségügyről szóló 1997. évi  
CLIV. törvény (a továbbiakban: EÜtv.) 207. §  
(2) bekezdése alapján a donor jogosult  
az adományozással kapcsolatos jövedelem 
kiesésének, valamint az adományozásról szóló 
nyilatkozat megtételével és az utazással 
összefüggésben ténylegesen felmerült, igazolt 
– társadalombiztosítási jogviszonya alapján 
nem fedezett – költségeinek megtérítésére.  
A forrás felhasználása az egészségbiztosítási 
alap előirányzatainak kezelő szervén keresztül 
történik. 
 
4. Az előirányzat terhére kerül biztosításra  
az egészségpolitikai területen jelentkező 
évközi kiemelt szakmai feladatok támogatása. 
 
5. Az előirányzat terhére kerül biztosításra  
a Családbarát Szülészet Pályázati Program 
forrása. 
 
6. Az egészségügy prevenciós kapacitásainak 
megerősítéseként létrejövő 
Egészségfejlesztési Irodákban  
(a továbbiakban: EFI) cél és ez által feladat  
az EFI illetékességi területéhez tartozó teljes 
lakosság testi és lelki egészségi 
szükségleteinek, igényeinek megfelelő,  
az egészséggel összefüggő egyéni képességek 
fejlesztése, az egészséget szolgáló 
magatartásminták kialakítása, valamint 
fenntartása. 
Az EFI tudományos bizonyítékokkal 
alátámasztott hatékony (a lakosság részére 
térítésmentes) intervenciókat alkalmazva, 
állapotfelméréssel, egészségfejlesztő és 
életmódváltó programok megvalósításával 
egyrészt személyes tanácsadási rendszeren 
keresztül, másrészt közösségi 
egészségfejlesztési szolgáltatások 
megvalósításával támogatja klienseit.  
Az előirányzat felhasználásának célja  
az EFI-hálózat működésének támogatása. 
 

Az F:80 mező 1. és 
3. pontja 
tekintetében: 
egészség-biztosítási 
alap előirányzatai-
nak kezelő szerve. 
 
Az F:80 mező  
2. pontja 
tekintetében: 
Kamarák. 
 
Az F:80 mező  
4., 6–8., 12. pontja 
tekintetében:  
a) civil szervezet, 
b) költségvetési 
szerv, 
c) jogi és 
természetes 
személy, 
d) egyházi jogi 
személy, 
e) Mötv. szerinti 
önkormányzatok és 
azok társulásai, 
f ) nemzetiségi 
önkormányzat, 
g) egyéni vállalkozó, 
h) szövetkezet, 
i) határon túli 
szervezet, 
j) határon túli civil 
szervezet,  
k) határon túli 
egyesület,  
l) határon túli 
egyház.  
 
Az F:80. mező  
5. pontja 
tekintetében: 
központi 
költségvetési szerv. 
 
Az F:80. mező  
9. pontja 
tekintetében: 
a) egyházi jogi 
személy,  
b) civil szervezet. 
 
 
Az F:80 mező  
10., 15., 16. pontja 
tekintetében: 
a) költségvetési 
szerv,  
b) Mötv. szerinti 
önkormányzatok,  
c) egyházi jogi 
személy. 

Az előirányzat 
terhére támogatási 
igény alapján 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen Egy összegben 
vagy – idő-
arányosan vagy 
teljesítmény-
arányosan – 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

Az F:80 mező 9. és 
16. pontjai 
tekintetében  
a költségvetési 
támogatás 
biztosítását 
szolgáló 
kötelezettség-
vállalási 
dokumentumban 
meghatározottak 
szerint. 
 

Az Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

– Igénybe 
vehető. 

– 
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7. Az előirányzat felhasználásának célja  
a HCV-fertőzés szempontjából magas 
kockázatú munkakörben dolgozó, 
foglalkozásuknál fogva HCV- expozíciónak 
kitett egészségügyi dolgozók térítésmentes 
szűrése és a kiszűrtek számára ingyenes 
hatékony kezelés biztosítása. 
 
8. Az új nemzeti program célja a daganatok 
kialakulásáért felelős gének vizsgálata és 
azonosítása, a rájuk ható kombinált, precíziós 
kezelések kifejlesztése. Ezen túlmenően olyan 
új genomikai panelek kialakítása, amelyek 
hatékonyan alkalmazhatók a daganatok korai 
diagnózisára, a terápiás kezelés 
hatékonyságának nyomon követésére. 
 
9. Az előirányzat felhasználásának célja  
az egyházi fenntartású egészségügyi 
intézmények kiegészítő támogatása az 
egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének 
anyagi feltételeiről szóló 1997. évi  
CXXIV. törvény 6. § (2) bekezdése alapján. 
 
10. Az előirányzat felhasználásának célja  
a nővérek lakhatási körülményeinek javítása, 
nővérszálló fejlesztése. 
 
11. Az előirányzat biztosítja a Közép- és Kelet-
európai Onkológiai Akadémia Alapítvány 
vonatkozásában az Eütv. 151/A. §-ában 
meghatározott alapítványi célok 
megvalósításához, valamint az Közép- és 
Kelet-európai Onkológiai Akadémia 
Alapítvány működésével összefüggő feladatok 
ellátása érdekében szükséges források 
fedezetét. 
 
12. A kábítószer és egyéb 
szenvedélybetegségek megelőzéséhez és 
kezeléséhez kapcsolódó célok és feladatok 
megvalósítása univerzális, célzott és javallott 
prevenciós programok támogatása a 
különböző színtereken. Az előirányzat további 
célja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok  
– helyi szintű szakmai konzultációs 
munkacsoportok – működésének biztosítása, 
a helyi cselekvési tervek előkészítésének és 
megvalósításának támogatása. Az előirányzat 
fedezetet nyújt azon beavatkozások, 
fejlesztések előmozdítására, melyek 
hozzájárulnak a szenvedélybetegek felépülési 
folyamatának támogatásához. 
 
13. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint  
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 
szóló 2006. évi XCVIII. törvény 41. §-a, valamint 
a járóbeteg-ellátás keretében rendelt 
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 
gyógyfürdőellátások árához nyújtott 
támogatások elszámolásáról és folyósításáról 
szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet  
6/C. §-a és 6/D. §-a alapján működési célú 

 
Az F:80. mező  
11. pontja 
tekintetében: 
Közép- és Kelet-
európai Onkológiai 
Akadémia 
Alapítvány. 
 
Az F:80. mező  
13. pontja 
tekintetében: 
közforgalmú 
gyógyszertárat 
működtető 
vállalkozás. 
 
Az F:80. mező  
14. pontja 
tekintetében: 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes 
személy. 
 
Az F:80. mező  
17–18. pontja 
tekintetében: 
egyházi jogi 
személy. 
 
Az F:80. mező  
19. pontja 
tekintetében: 
a) központi 
költségvetési szerv,  
b) egyházi jogi 
személy,  
c) egyházi 
felsőoktatási 
intézmény 
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támogatásra jogosult kisforgalmú 
gyógyszertárat működtető vállalkozások 
támogatása, valamint – figyelemmel arra, 
hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi  
CL. törvény értelmében a költségvetési 
támogatási igények fedezetét a jogosultság 
keletkezési évének december 31-ét követő  
5. év végéig biztosítani kell – a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalhoz  utólagosan benyújtott 
igénylések alapján a jogosultak számára 
nyújtandó működési célú támogatás 
fedezetének biztosítása.  
 
14. Az előirányzat biztosítja a közforgalmú 
gyógyszertárakban a gyógyszerészi 
tulajdonarány növelésének elősegítéséről 
szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel 
bevezetett Patika Hitelprogram fedezetét. 
 
15. Az előirányzat célja az államilag 
támogatott szakorvos képzéshez kapcsolódó 
támogatások biztosítása: 
a) az egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképzési rendszerről szóló 122/2009.  
(VI. 12.) Korm. rendelet alapján  
a szakorvosjelölt munkáltatójának, valamint  
a képzést koordináló egyetemeknek 
folyósítandó, a képzésben részvétellel, valamint 
a foglalkoztatással összefüggő támogatás 
fedezete, 
b) az egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképzési rendszerről, a Rezidens 
Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint  
a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 
162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján  
a szakképzést koordináló egyetemek részére  
a képzéssel összefüggésben biztosítandó 
támogatások fedezete. 
 
16. Az előirányzat felhasználásának célja  
a Magyarországi Református Egyház Bethesda 
Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi 
Kórház közös fejlesztése, a kórházi 
infrastruktúra javítása, családbarát környezet 
kialakítása és az egészségügyi ellátások 
fejlesztése. 
 
17. Az előirányzat felhasználásának célja a 
Betegápoló Irgalmasrend egyes projektjeinek 
támogatása, így különösen 
a) a Betegápoló Irgalmasrend Budai 

Irgalmasrendi Kórház 1027 Budapest, 
Frankel Leó út 54. alatti székhelyű 
telephelye komplex felújítása, 

b) a Betegápoló Irgalmasrend Budai 
Irgalmasrendi Kórház 2600 Vác, Március 
15. tér 7–9. (2943/4 hrsz.) alatti telephelye 
bővítése és felújítása, 

c) a Betegápoló Irgalmasrend 7621 Pécs, 
Irgalmasok utcája 1. (17458/1 hrsz.) alatti 
Pécsi Háza épületének 
energiahatékonysági célú felújítása, 
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valamint  
d) a Betegápoló Irgalmasrend által Hajós 

városban alapítandó szociális létesítmény 
kialakításához és az erre rendelkezésre 
bocsátott 6344 Hajós, Jókai Mór u. 4. 
(884/4 hrsz.) alatti ingatlan felújítása. 

18. Az előirányzat a Budapesti Szent Ferenc 
Kórház fejlesztéséről, valamint az ehhez 
szükséges források biztosításáról szóló 
1781/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján 
forrást biztosít a Budapesti Szent Ferenc 
Kórház komplex kardiológiai rehabilitációs 
szakkórházzá alakítása érdekében. 
 
19. Természetes fogamzássegítés: 
A részfeladat forrást biztosít az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola Anna Joachim program,  
a Katolikus Szeretetszolgálat Természetes 
gyermekáldás program, valamint a Budai 
Irgalmasrendi Kórház Keresztény Családi 
Centruma természetes fogamzássegítő 
tevékenységének támogatására. 

81 343684   Egészségügyi 
intézmények fejlesztése 
és rendkívüli 
támogatása 

A Országos Kórházi Főigazgatóság  
(a továbbiakban: OKFŐ), továbbá  
a középirányítói jogkörébe tartozó 
egészségügyi intézmények, valamint rábízott 
vagyona részét képező részesedéssel működő 
gazdasági társaság használatában lévő 
ingatlanok/épületek, elhasználódott tárgyi 
eszközök - gépek, berendezések, orvosi 
műszerek, technikai eszközök, energetikai, 
épületgépészeti, informatikai berendezések - 
eredeti állagának helyreállítása, felújítása, 
korszerűsítése, valamint egyéb rendkívüli 
fenntartói támogatás, tulajdonosi hozzájárulás 
biztosítása, valamint a fenntartható működést 
célzó szakmai, gazdasági és strukturális 
intézkedések támogatása. 

Az OKFŐ, valamint 
az OKFŐ 
középirányítói 
jogkörébe tartozó 
egészségügyi 
intézmények és  
a rábízott vagyon 
részét képező 
részesedéssel 
működő gazdasági 
társaságok.  

Az előirányzat 
terhére támogatási 
igény alapján  
– támogatói okirat 
alapján –
költségvetési 
támogatás 
nyújtható.  

Igen Egy összegben 
vagy – idő-
arányosan vagy 
teljesítmény-
arányosan – 
részletekben 
történő kifizetéssel. 

A költségvetési 
támogatás 
biztosítását 
szolgáló 
kötelezettség-
vállalási 
dokumentumban 
meghatározottak 
szerint. 
 

Az Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

– Igénybe 
vehető. 

– 

82 368628   Nemzeti 
Népegészségügyi 
Stratégiával összefüggő 
feladatok 

1. Az előirányzat felhasználásának célja  
a legnagyobb egészségveszteségeket okozó 
krónikus nem fertőző megbetegedésekhez 
kapcsolódó, kiemelten a Nemzeti 
Egészségügyi Programok 2019–2030, azaz  
a Nemzeti Rákellenes Program, Nemzeti 
Keringési Program, Nemzeti Mozgásszervi 
Program, Nemzeti Mentális Program, Nemzeti 
Gyermekegészségügyi Program 
népegészségügyi intézkedései 
megvalósításának támogatása. 
 
2. Az előirányzat felhasználásának célja 
továbbá az egészségügyi ágazat 
szakmapolitikai szempontból indokolt egyéb 
népegészségügyi céljainak támogatása, 
úgymint 
a) a főbb betegségek, sérülések, halálokok 
megelőzése, gyakoriságának csökkentése, 
b) a dohányzás visszaszorítása, 
c) az alkohol- és drogprevenció, 
d) az egészséges életmód népszerűsítése,  
a kapcsolódó programok támogatása, 
e) az egészséges táplálkozási szokások 

a) civil szervezet 
b) költségvetési 
szerv 
c) jogi és 
természetes személy 
d) egyházi jogi 
személy 
e) Mötv. szerinti 
önkormányzatok és 
azok társulásai 
f ) nemzetiségi 
önkormányzat 
g) egyéni vállalkozó 
h) szövetkezet 
 

Az előirányzat 
terhére támogatási 
igény alapján  
– támogatói okirat 
alapján –
költségvetési 
támogatás 
nyújtható.  

Igen Egy összegben 
vagy – idő-
arányosan vagy 
teljesítmény-
arányosan – 
részletekben 
történő kifizetéssel. 

– A támogatói 
okiratban az 
Ávr. 84. §  
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

– Igénybe 
vehető. 

– 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2022. évi 153. szám

 
6369

 

 

elterjesztése, 
f ) az aktív testmozgás elterjesztése, 
g) a közegészségügyi és járványügyi biztonság 
fokozása,  
h) a szűrővizsgálatok népszerűsítése, feltételei 
biztosítása, 
i) a betegségek korai felismerését célzó 
intézkedések megvalósításának, 
j) a transzlációs kutatások eredményei 
lakossági implementálásának elősegítése. 

83 295302   Egészségügyi 
társadalmi, civil és 
nonprofit szervezetek 
működési 
támogatása 

1. A Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi  
XL. törvényben meghatározott,  
az alapszabályukban vállalt feladatok alapján  
a Magyar Vöröskereszt munkájának 
támogatása a szervezet kiemelt központi és 
koordinációs feladatainak ellátására és 
működtetésére, nemzetközi kapcsolattartásra, 
megyei és fővárosi szervezetek által végzett 
feladatok ellátására, működtetésére szolgál  
az alábbiak szerint: 
a) képzési tevékenységek; 
b) a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt hálózatának 
fejlesztése, programjainak támogatása 
(országos találkozó, országos HIV/AIDS 
prevenciós verseny megrendezése, ifjúsági 
önkéntesek oktatása); 
c) nemzetközi tevékenység, együttműködés  
a brüsszeli Európai Unió Irodával, valamint 
nemzetközi keresőszolgálat működtetése, 
kapcsolattartás 45 külföldi társszervezettel; 
d) véradásszervezés az Országos Vérellátó 
Szolgálattal kötött Együttműködési 
Megállapodás alapján; 
e) elsősegélynyújtási programban részvétel 
(különösen közúti járművezető jelöltek 
vizsgáztatása, Országos Elsősegélynyújtó 
Verseny megrendezése, az elsősegélynyújtás 
Világnap megszervezése, lebonyolítása); 
f ) szociális programok szervezése (különösen 
családvédelmi programok, kirándulások, 
táborok, „Együtt a jövőért” program);  
g) katasztrófasegélyezés (hazai és külföldi 
országok özön- és árvíz, valamint a hazai 
belvíz okozta katasztrófák károsultjainak 
megsegítése). 
 
2. Az előirányzat célja továbbá a Magyar 
Rákellenes Liga tevékenységének támogatása: 
a) széles körű felvilágosítás és a személyes 
tanácsadás, ezzel segítve a rákbetegeket  
a gyógyulásban, valamint az egészséges 
embereket a rák megelőzésében,  
b) az elkötelezett civilek bevonásával  
az egészség fontosságáról szóló tájékoztatás, 
c) a nehezen megközelíthető régiókba 
szűrőbuszok indítása,  
d) betegklubok szervezése a rákkal küzdők 
számára,  
e) akkreditált továbbképzések szervezése. 
 
3. Az előirányzat fedezetet biztosít  
a Transzplantációs Alapítvány támogatása 
érdekében, amelynek célja aktív 
ismeretterjesztő tevékenység végzésének 

a) civil szervezet, 
egyesület 
b) egyházi jogi 
személy 
c) közalapítvány 

Az előirányzat 
terhére támogatási 
igény alapján  
– támogatói okirat 
alapján –
költségvetési 
támogatás 
nyújtható.  

Igen Egy összegben 
vagy – idő-
arányosan vagy 
teljesítmény-
arányosan – 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

– A támogatói 
okiratban az 
Ávr. 84. §  
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

– – – 
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elősegítése a társadalom, a betegek, valamint 
az egészségügyi dolgozók körében. 
 
4. Az előirányzatból költségvetési támogatás 
biztosítható a Magyar Orvostársaságok és 
Egyesületek Szövetsége (a továbbiakban: 
MOTESZ) részére, amely szervezet az orvosok 
és fogorvosok szakmai és tudományos 
egyesületei és társaságai, valamint az azokhoz 
közvetlenül kapcsolódó természet- és 
társadalomtudományi társaságok és 
egyesületek társulásán alapuló szövetsége. 
A költségvetési támogatás terhére a MOTESZ 
vállalja a vezető testületek, szakmai 
bizottságok működtetését. 
 
5. Az előirányzat biztosítja a balatoni 
sürgősségi vízimentés tárgyévi működésének 
fenntarthatóságát költségvetési támogatás 
formájában. 
 
6. Az előirányzat terhére kerül biztosításra az 
egészségpolitikai területen jelentkező évközi 
kiemelt szakmai feladatok támogatása. 
 
7. Az előirányzat biztosítja az Egy Csepp 
Figyelem Alapítvány költségvetési 
támogatásának fedezetét, amelynek célja  
a „Belevalók” oktatási program működtetése, 
valamint az alapítvány egyéb 
tevékenységeinek ellátása. 
 
8. Az előirányzat a Magyar ILCO Szövetség 
Kaposvár támogatásán keresztül hozzájárulást 
biztosít 
a) a sztómával élők érdekvédelmének 
ellátásához, utóápolásuk megszervezéséhez, 
egészségvédelmi továbbképzéséhez, 
rehabilitációjuk elősegítéséhez; 
b) sztómás fiatalok nyári üdültetéshez; 
c) tanácsadó szolgálat fenntartásához,  
az önkéntesek képzéséhez; 
d) nemzetközi kongresszusokon való 
részvételhez, konferencia szervezéséhez; 
e) az „ILCO Hírmondó” megjelentetéséhez; 
f ) sorstársi beteglátogatás szervezéséhez. 
 
9. Az előirányzat forrást biztosít a Magyar 
Gyermekonkológiai Hálózat által fenntartott 
gyermekkori daganatos betegségek 
kiindulására, kiterjedésre és szövettani 
típusára, prognosztikai faktoraira, a kezelés 
módjára és eredményességére, valamint  
a beteg további sorsára, késői utánkövetésére 
vonatkozó adatokat összegző Országos 
Gyermektumor Regiszter működtetéséhez. 
 
10. Az előirányzat forrást biztosít a speciális 
egészségügyi problémákkal sújtott egyének 
és családjaik pszichoszociális gondozását és 
rehabilitációját végző Katolikus 
Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthona 
alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó 
működési kiadások részbeni támogatásához. 
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11. Az előirányzat felhasználásának további 
célja a Rákbetegek Országos Szervezete 
tárgyévi működésének támogatása az alábbi 
szakmai feladatok mentén: 
a) a magyarországi rákbetegek érdekeinek 
országos képviselete, érdekérvényesítése; 
b) a rákbetegek hazai egyesületeinek, 
klubjainak összefogása és meghatározott 
témakörökben közvetlen segítése; 
c) a rákbetegséggel, a rákbetegek életével 
kapcsolatos széles körű szemléletformálás; 
d) a rákbetegek kellő mértékű, humánus és 
szakszerű tájékoztatása, jogaik 
megismertetése, érdekképviselete; 
e) segítő szolgáltatások biztosítása. 
 
12. Az előirányzat további célja a „Gézengúz 
Alapítvány a Születési Károsultakért” 
alapítvány által a születési károsultakért vállalt 
közfeladat ellátásának költségeihez való 
hozzájárulás. 

84 359462  Peres ügyek Az előirányzat felhasználásának célja 
az egészségügyi ágazatnál folyamatban lévő 
peres eljárások éves kalkulált járulékos 
költségei – kártérítési és cafetéria tárgyú peres 
eljárások kifizetéseinek biztosítása (ideértve az 
OKFŐ-nél lévőket is). 

a) költségvetési 
szerv,  
b) gazdasági 
társaság 

Az előirányzat 
terhére támogatási 
igény alapján  
– támogatói okirat 
alapján –
költségvetési 
támogatás 
nyújtható.  

Igen Egy összegben 
vagy – idő-
arányosan vagy 
teljesítmény-
arányosan – 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

– A támogatói 
okiratban az 
Ávr. 84. §  
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

– – – 

85 400273  Gazdasági társaságok által 
ellátott feladatok támogatása 

Az előirányzatról támogatás biztosítható  
1. a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt 
álló gazdasági társaságok működésének 
támogatására, valamint  
2. a minisztériummal közszolgáltatási 
szerződést kötött gazdasági társaságok által 
ellátott szakmai feladatok 
megvalósítására 

a) a miniszter 
tulajdonosi 
joggyakorlása alatt 
álló gazdasági 
társaság 
b) közszolgáltatási 
szerződéssel 
rendelkező 
gazdasági társaság 

Az előirányzat 
terhére támogatási 
igény alapján  
– támogatói okirat 
alapján –
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen Egy összegben 
vagy – idő-
arányosan vagy 
teljesítmény-
arányosan – 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

– A támogatói 
okiratban az 
Ávr. 84. §  
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

– – – 
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2. melléklet a 33/2022. (IX. 22.) BM rendelethez
„2. melléklet a 13/2020. (V. 5.) BM rendelethez

 

 

2. melléklet a …/2022. (….) BM rendelethez 
2. melléklet a 13/2020. (V. 5.) BM rendelethez 
 

A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 2022. évi költségvetési kiadási előirányzata feladatterve 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím- 
név 

Al-
cím- 
név 

Jog- 
címcsop. 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben 
részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Támogatási előleg Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyo- 
lító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 
2  Fejezeti kezelésű előirányzatok – – – – – – – – – – 

3   Gazdaság újraindítását 
szolgáló belügyi fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

– – – – – – – – – – 

4 352051   Egészséges Budapest 
Program 

 

Az előirányzat célja a fővárosi és Pest megyei 
egészségügyi alap- és szakellátások 
fejlesztése, az érintett intézmények 
infrastrukturális megújítása, a betegbiztonság 
és betegelégedettség növelése, a lakosság 
ellátási színvonalának emelése,  
a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
megkönnyítése, valamint kiemelten  
a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása 
érdekében, a szakellátási feladatokat  
a legmagasabb ellátási szinten és 
folyamatosan nyújtani képes központok 
kialakítása, továbbá a fejlesztésekhez 
kapcsolódó eszközbeszerzési és tervezési 
feladatok biztosítása. 

a) költségvetési 
szerv,  
b) civil szervezet,  
c) egyházi jogi 
személy, 
d) gazdasági 
társaság,  
e) helyi 
önkormányzat, 
f ) társulás,  
g) egészségügyi 
köztestület, 
h) közalapítvány, 
i) egyéni vállalkozó 

Az előirányzat 
terhére 
támogatási igény 
alapján – támo-
gatói okirat vagy 
támogatási 
szerződés 
alapján – 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen Egy összegben 
vagy - időarányosan 
vagy teljesítmény-
arányosan - 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

A kötelezettség- 
vállalási dokumen- 
tumban 
meghatáro- 
zottak szerint 

Az Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

– Igénybe 
vehető. 

– 

5 379395   2019–2027 közötti 
idegen nyelvi stratégia 
megvalósítása 

Az előirányzat forrást biztosít az idegen nyelvi 
programmal összefüggő feladatok 
(pályáztatás lebonyolítása, központi 
koordinációs és informatikai feladatok 
elvégzése és a kedvezményezettek 
ösztöndíjként történő támogatása, 
biztosításuk finanszírozása, külföldi 
nyelviskolák, oktatási intézmények 
támogatása) ellátására. 
 

a) közalapítvány, 
b) a belügy-
miniszter irányítása 
alá tartozó 
költségvetési szerv, 
c) határon túli 
természetes 
személy,  
d) határon túli 
egyesület, 
e) határon túli 
szervezet, 
f ) határon túli 
intézmény,  
g) külföldi személy,  
h) külföldi 
szervezet, 
i) határon túli 
egyházi intézmény,  
j) határon túli és 
magyarországi köz- 
és felsőoktatási 
intézmény 

Az előirányzat 
terhére 
támogatási igény 
alapján – támo-
gatói okirat vagy 
támogatási 
szerződés 
alapján – 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen Egy összegben 
vagy – idő-
arányosan vagy 
teljesítmény-
arányosan – 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

– Az Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

– – – 

”
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6 264923   Megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalók 
foglalkoztatásának 
támogatása 

A megváltozott munkaképességű emberek 
foglalkoztatásának és a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó fejlesztésének megvalósítása  
a megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 
akkreditációjáról, valamint a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.)  
Korm. rendelet szerint nyújtott támogatás 
biztosításával. 

a) civil szervezet, 
b) gazdasági 
társaság, 
c) egyházi jogi 
személy, 
d) jogszabály 
alapján jogi 
személynek nem 
minősülő egyéb 
szervezet 
e) egyéni vállalkozó 
 

Az előirányzat 
terhére 
támogatási igény 
alapján 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen Egy összegben 
vagy – idő-
arányosan, vagy 
teljesítmény-
arányosan – 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

 Az Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

Budapest 
Főváros 
Kormány- 
hivatala 

– – 

7 374373   Köznevelési 
intézmények felújítása, 
beruházása 

Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)–k) pontjában 
felsorolt köznevelési intézmények felújítási, 
valamint beruházási feladatainak támogatása. 

a) helyi 
önkormányzat,  
b) helyi 
önkormányzat által 
fenntartott 
nevelési- oktatási 
intézmény,  
c) a belügyminiszter 
irányítása alá 
tartozó 
költségvetési szerv,  
d) közalapítvány, 
e) alapítvány,  
f ) egyesület, 
g) egyházi jogi 
személy,  
h) egyházi jogi 
személy által 
fenntartott 
nevelési-oktatási 
intézmény, 
i) nemzetiségi 
önkormányzat, 
j) nemzetiségi 
önkormányzat által 
fenntartott 
nevelési- oktatási 
intézmény 

Az előirányzat 
terhére 
támogatási igény 
alapján 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen Egy összegben 
vagy – idő-
arányosan, vagy 
teljesítmény-
arányosan – 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

– Az Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

– – – 

8 387617   Öntözési alap- 
infrastruktúra fejlesztése 

A kormány öntözésfejlesztést célzó 
intézkedései alapján a magyarországi 
öntözéses gazdálkodás elősegítésére a 
vízkínálati oldal fejlesztése megvalósulhat. 
Az előirányzat célja az öntözési célt szolgáló 
vízgazdálkodási rendszerek fejlesztése,  
az infrastrukturális feladatok végrehajtása  
(a meglévő rendszerek rekonstrukciója), 
eszközbeszerzés, humán erőforrás fejlesztése. 
Az előirányzatból nyújtott támogatást  
az irányító vagy a középirányító szerv  
az irányított költségvetési szervek részére 
továbbadhatja. 

központi 
költségvetési szerv 

Az előirányzat 
terhére kérelem 
útján egyedi 
döntéssel, 
támogatói okirat 
alapján 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen Egy összegben 
vagy – idő-
arányosan, vagy 
teljesítmény-
arányosan – 
részletekben. 

– – – – – 

 

 ”
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3. melléklet a 33/2022. (IX. 22.) BM rendelethez

 

 

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

 
 

 
 

1. A 6/2021. (III. 3.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:3 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (F) 

(3) „A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós vagy nemzetközi forrásból támogatott projektek - ideértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projekteket is -, támogatási programok, konstrukciók megvalósításához, 
előkészítéséhez, pályáztatásához, illetve európai uniós vagy nemzetközi stratégiákban megfogalmazott elvárásokhoz történő alkalmazkodást, feladatoknak való megfelelést elősegítő pilotjellegű projektekhez és az Európai Unió vagy nemzetközi 
szervezet által meghatározott tagállami feladatok hatékony ellátásának előkészítéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához: 
1. likviditási támogatás nyújtható a kiadások megelőlegezésére, 
2. vissza nem térítendő támogatás nyújtható 
a) Az el nem számolható költségek finanszírozására (ideértve különösen az el nem számolható általános forgalmi adó összegét és – a Belügyi Alapok támogatásait érintően elrendelt pénzügyi korrekciók, működési költség, valamint az eredeti 
projektben megvalósított fejlesztés vagy beruházás fenntartási, üzemeltetési költségeinek kivételével – az Európai Bizottság vagy egyéb, a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzésére jogszabály alapján felhatalmazott szerv által elrendelt 
visszafizetési kötelezettségek összegét, a támogatási korlátok miatt a projekt keretében el nem számolható költségeket, így különösen az előkészítési, pályázatírási és -összeállítási vagy projektzáráshoz kapcsolódó költséget, illetve a projekt 
érdekében felmerült, de a projekt pályázati felhívása alapján el nem számolható kiadásokat), 
b) közvetlen európai uniós vagy egyéb nemzetközi támogatási program pályázati felhívásában előírt önrész vagy saját erő biztosítására, 
c) önkéntes hozzájárulás nyújtására.” 

 

2. A 6/2021. (III. 3.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 6–10. sorral egészül ki: 
 

 
 (A B C D E F G H I J K L M N O) 

6 343628 

 

Gyógyszertári tulajdoni hányad 
állami elővásárlása és 
értékesítése 

A gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete 
tekintetében új, a többségi gyógyszerészi 
tulajdon elősegítését támogató szabályozás 
szerint a gyógyszertári tulajdonhányad 
értékesítése esetén elővásárlási joga van  
a törvényben meghatározott 
gyógyszerészeknek és az államnak.  
Az előirányzat felhasználásának célja lehetővé 
tenni, hogy az állam indokolt esetben élni 
tudjon elővásárlási jogával, ha azt  
a rangsorban előtte álló gyógyszerészek nem 
tennék meg. 

a) egyéni vállalkozó,  
b) egyéni cég, 
c) egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő 
természetes 
személy, 
d) gazdasági 
társaság 

– – egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő kifizetéssel 

– – egészség- 
biztosítási 
alap 
előirány-
zatainak 
kezelő 
szerve 

– – 

7  

 

Az Országos Kórházi 
Főigazgatóság tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

 

         

8  

 

 Az Országos Kórházi 
Főigazgatóság 
tulajdonosi 
joggyakorlásával 
kapcsolatos kiadások 

 

         

9 399728 

 

  Társasági 
részesedés 
vásárlása 

Az előirányzat fedezetet nyújt a Kormány 
egyedi határozatban megjelölt gazdasági 
társaság részesedésének az Országos Kórházi 
Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) által  
az állam javára történő megszerzésére.  

Az adásvétellel 
érintett szerződéses 
partnerek.  

– – Szerződések, egyéb 
dokumentumok 
szerint. 

– – OKFŐ – – 

10 399739 

 

  Az Országos 
Kórházi 
Főigazgatóság 
tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó társaságok 
forrásjuttatásai 

Az előirányzat felhasználásának célja az OKFŐ 
tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági 
társaságok javára történő  
1. tőkeemelés  
2. pótbefizetés, valamint  
3. a vissza nem térítendő, és  

a visszatérítendő tulajdonosi 
támogatások  

pénzügyi fedezetének biztosítása. 

az OKFŐ tulajdonosi 
joggyakorlásába 
tartozó gazdasági 
társaságok 

Az F:10. mező  
3. pontja 
tekintetében  
az előirányzat 
terhére kérelem 
útján egyedi 
döntéssel, 
támogatói okirat 
vagy támogatási 
szerződés alapján 
költségvetési 

Az F:10. 
mező  
3. pontja 
tekintetében 
igen 

Az F:10. mező  
1–2. pontja 
tekintetében  
a tőkeemelés és 
pótbefizetés 
rendelkezésre 
bocsájtása alapítói 
határozat szerint 
történhet az állami 
vagyon 
felügyeletéért 

Az F:10. mező  
2. pontja szerinti 
pótbefizetés esetén 
a szerződés szerint.  
 
Az F:10. mező  
3. pontja szerinti 
visszatérítendő 
támogatás esetén  
a támogatói 
okiratban vagy 

Az F:10. 
mező  
3. pontja 
tekintetében 
az Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

OKFŐ – - 
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támogatás 
nyújtható az 
állami vagyon 
felügyeletéért 
felelős miniszter 
jóváhagyása 
esetén. 

felelős miniszter 
jóváhagyása 
esetén.  
 
Az F:10. mező  
3. pontja 
tekintetében  
a támogatás 
biztosítása egy 
összegben vagy  
– időarányosan, 
vagy teljesítmény-
arányosan – 
részletekben. 

támogatási 
szerződésben 
meghatározottak 
szerint.  
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VII. Az Alkotmánybíróság döntései

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének 1001/2022. (IX. 22.) AB Tü. határozata
az egyesbírók személyéről

Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat (a továbbiakban: 
Ügyrend) 11. §-a alapján az egyesbírók személyéről az alábbi határozatot hozza:

 1.  Az  egyesbírói feladatokat dr. Dienes-Oehm Egon alkotmánybíró, dr. Juhász Imre alkotmánybíró, dr. Pokol Béla 
alkotmánybíró, dr. Schanda Balázs alkotmánybíró és dr. Szívós Mária alkotmánybíró látja el.

 2.  E határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az egyesbírók személyéről 
szóló 1005/2021. (IX. 15.) AB Tü. határozat. Az egyesbírók megbízatása legkésőbb 2023. szeptember 30-ig tart.

 3.  Az  Alkotmánybíróság e  határozatát a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26.  § (2)  bekezdése alapján 
a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

Budapest, 2022. szeptember 20.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

 Dr. Czine Ágnes s. k., Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Handó Tünde s. k., Dr. Horváth Attila s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 alkotmánybíró az Alkotmánybíróság elnöke
  az aláírásban akadályozott
  dr. Juhász Imre
  alkotmánybíró helyett

 Dr. Juhász Miklós s. k., Dr. Márki Zoltán s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Salamon László s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke alkotmánybíró
 az aláírásban akadályozott
 dr. Pokol Béla
 alkotmánybíró helyett

 Dr. Szabó Marcel s. k., Dr. Szalay Péter s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII-5/1973-1/2022.
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Az Alkotmánybíróság teljes ülésének 1002/2022. (IX. 22.) AB Tü. határozata
az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről 
szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról

Az Alkotmánybíróság teljes ülése az  Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 49.  § (1) és (7)  bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva – az  Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat 6.  § 
(1)  bekezdésében foglaltakra is tekintettel – az  Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről 
és a  tanácsvezetők személyéről szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozatát módosítja, és az  öttagú állandó tanácsok 
tanácsvezetőinek személyéről a következő határozatot hozza:

 1.  Az öttagú állandó tanácsok tanácsvezetői:

Az 1. öttagú tanács vezetője: dr. Sulyok Tamás alkotmánybíró.

A 2. öttagú tanács vezetője: dr. Márki Zoltán alkotmánybíró.

A 3. öttagú tanács vezetője: dr. Salamon László alkotmánybíró.

 2.  E határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. A tanácsvezetői megbízatás 2023. szeptember 30-ig tart.

 3.  Hatályát veszti az  Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a  tanácsvezetők 
személyéről szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról szóló 1006/2021. (IX. 15.) AB Tü. határozat.

 4.  Az  Alkotmánybíróság e  határozatát a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26.  § (2)  bekezdése alapján 
a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

Budapest, 2022. szeptember 20.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

 Dr. Czine Ágnes s. k., Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Handó Tünde s. k., Dr. Horváth Attila s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 alkotmánybíró az Alkotmánybíróság elnöke
  az aláírásban akadályozott
  dr. Juhász Imre
  alkotmánybíró helyett

 Dr. Juhász Miklós s. k., Dr. Márki Zoltán s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Salamon László s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke alkotmánybíró
 az aláírásban akadályozott
 dr. Pokol Béla
 alkotmánybíró helyett

 Dr. Szabó Marcel s. k., Dr. Szalay Péter s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII-5/1974-1/2022.
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.011/2022/4. számú határozata
 

Az ügy száma: Köf.5.011/2022/4.
A tanács tagja: Dr. Balogh Zsolt a  tanács elnöke, Dr. Varga Eszter előadó bíró, Dr. Horváth Tamás bíró,  
Dr. Patyi András bíró, Dr. Varga Zs. András bíró
Az indítványozó: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (9021 Győr, Árpád út 32.)
Az indítványozó képviselője: Dr. Gyurita Rita kamarai jogtanácsos
Az érintett önkormányzat: Vámosszabadi Község Önkormányzata (9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57.)
Az érintett önkormányzat képviselője: ……. (cím, eljáró ügyvéd: ……….)
Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
– megállapítja, hogy Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról 

szóló 16/2019. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1.  § (2)  bekezdése, a  2.  §-a, a  11.  § (24)–(26)  bekezdései, 
a  13.  § (7)  bekezdés b)  pontja, a  14.  § (11)  bekezdése, az  1–4. számú mellékleteket képező szabályozási 
tervlapok, valamint a  11.  § (7)  bekezdés b)  pontjának hatályvesztéséről rendelkező 7/2022. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 4. §-a más jogszabályba ütközik, ezért e rendelkezéseket megsemmisíti;

– elrendeli határozatának közzétételét a Magyar Közlönyben;
– elrendeli, hogy határozatát – a  kézbesítést követő nyolc napon belül – az  önkormányzati rendelet 

kihirdetésével azonos módon az érintett önkormányzat is tegye közzé.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

 [1] Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  7/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelettel 
(a  továbbiakban: Mód. R.) módosította a  Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2019. (XI. 30.) önkormányzati 
rendeletet (a  továbbiakban: HÉSZ). A Mód. R.-hez a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal állami főépítésze  
GY/15/3-23/2022. számon adott – tárgyalásos eljárásban – záró szakmai véleményt, amelyben a  tervezett 
módosítások elfogadását nem támogatta.

 [2] Az új beépítésre szánt területek kijelölésével kapcsolatban megállapította, hogy ilyen terület csak akkor 
jelölhető ki – az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a  továbbiakban: 
Étv.) 7.  § (1)  bekezdésében foglalt célok megvalósulása érdekében, az  Étv. 7.  § (2)  bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével –, ha a használati célnak megfelelő terület már nem áll rendelkezésre a település közigazgatási 
területén. Márpedig az érintett önkormányzat közigazgatási területén nagy térmértékben megtalálható a tervezett 
rendeltetésnek (lakó és gazdasági) megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen lakó és gazdasági terület.

 [3] Az egyes módosításokkal kapcsolatban – többek között – rögzítette, hogy az  új beépítésre szánt terület 
a  Győr-Révfalui vízbázis hidrogeológiai „A” és „B” védőterületét is érinti, a  hidrogeológiai „A” védőterületen pedig 
tilos új parcellázás megvalósítása, továbbá a  hidrogeológiai „B” védőterületen egyedi vizsgálat lefolytatása 
szükséges. Településképi szempontból a hatályos paraméterek tervezett módosítása szakmailag nem indokolt, mert  
a  12,5 méteres épületmagasság túlzó. A  14-es számú főúton tervezett csomópont kialakításához további 
vizsgálatok, egyeztetések lefolytatása és hatástanulmány készítése szükséges. Egyes mezőgazdasági általános 
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övezetbe sorolt ingatlanok biológiai aktivitás érték biztosítása érdekében történő természetközeli terület övezetbe 
való átsorolása jogszabálysértő, mert az érintett területek nem felelnek meg a természetközeli terület fogalmának.

 [4] Az állami főépítész felhívta a  figyelmet arra, hogy tárgyalásos eljárás során nincs lehetőség a  településfejlesztési 
koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [a  továbbiakban:  
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 40. § (7) bekezdésének (településrendezési eszköz jelentős átdolgozása és ismételt 
benyújtása) alkalmazására. Felhívta továbbá az érintett önkormányzat figyelmét arra is, hogy a  településrendezési 
terv elfogadásakor a  záró szakmai véleményt figyelembe kell venni, a  véleményezési eljárás szabályainak 
megsértésével elfogadott önkormányzati rendelet jogszabálysértő.

 [5] A Mód. R. a  záró szakmai vélemény 2022. február 4-i kiadását követően, 2022. február 19. napján – további 
egyeztetés, a véleményeltérésről való indokolt döntés – hiányában lépett hatályba.

 [6] Az indítványozó a fentieket követően törvényességi felhívással élt az érintett önkormányzat felé, megállapítva, hogy 
a képviselő-testület a Mód. R.-t és az annak mellékletét képező szabályozási tervlapokat az Étv. 8. § (2d) bekezdés 
megsértésével, azaz a záró szakmai vélemény figyelmen kívül hagyásával fogadta el.

 [7] Az érintett önkormányzat a 96/2022. (V. 12.) KT határozatában a törvényességi felhívásban foglaltakkal nem értett 
egyet. Megállapította, hogy az állami főépítész úgy adta ki a záró szakmai véleményét, hogy az eltérő vélemények 
átvezetésének és újra benyújtásának lehetőségét megtagadta, és új eljárás megindítását írta elő; „önkényesen 
nyilvánított bizonyos pontokat nem támogathatónak egyes hatóságok jelenlévő képviselőinek más tartalmú 
nyilatkozata ellenében”; a  hivatkozott jogszabályi rendelkezéseket tévesen idézte és abból téves következtetést  
vont le, az  Étv. indokolásával ellentétes jogértelmezéssel élt; építési helyek törléséről a  képviselő-testület nem 
döntött; új parcellázásról nincs szó és erre vonatkozó nyilatkozatot a  vízügyi hatóság sem tett; a  kormányhivatal 
földhivatalának kifogásai a  záró szakmai véleményben nem szerepeltek; nem meglévő természetközeli terület 
átsorolása történt meg, hanem tervezett természetközeli terület feljelölése; a 4. módosítási pont esetében az útügyi 
hatóság nem tanulmányozta át a kiküldött anyagot, a 7. módosítási pontot pedig támogathatónak tartotta.

Az indítvány és az önkormányzat védirata

 [8] Az indítványozó a fentieket követően kezdeményezte a Kúria Önkormányzati Tanácsánál a HÉSZ más jogszabályba 
ütközésének vizsgálatát azzal, hogy a  Kúria Önkormányzati Tanácsa állapítsa meg, hogy az  jogszabálysértő, 
mert a  módosításokat a  képviselő-testület a  záró szakmai véleményben foglaltak figyelmen kívül hagyásával, 
a Vámosszabadi 76 és 79 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében a  véleményezési eljárás lefolytatása nélkül alkotta meg, 
megsértve ezzel az  Étv. 8.  § (2d)  bekezdését. Erre tekintettel a  HÉSZ mellékletét képező tervlapok és a  HÉSZ 
1.  § (2)  bekezdése, a  2.  §-a, a  11.  § (7)  bekezdés b)  pontja, a  11.  § (24)  bekezdése, a  11.  § (25)  bekezdése, a  11.  § 
(26)  bekezdése, a  13.  § (7)  bekezdés b)  pontja, a  14.  § (11)  bekezdése jogszabálysértő, továbbá jogszabálysértő 
módon történt meg a  11.  § (7)  bekezdés b)  pontjának a  hatályon kívül helyezése. Indítványozta e  rendelkezések 
megsemmisítését a  közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a  továbbiakban: Kp.) 146.  § 
(1) bekezdés a) pontja alapján.

 [9] Kifejtette, hogy a képviselő-testület a záró szakmai véleményben foglaltak figyelmen kívül hagyásával alkotta meg 
a Mód. R.-t, mellyel megsértette az Étv. 8. § (2d) bekezdését.

 [10] A HÉSZ 1.  mellékletét képező tervlapon jelölt, Vámosszabadi 76 és 79 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében az  építési 
helyet véleményezési eljárás lefolytatása nélkül törtölték, amely sérti az Étv. 8. § (2d) bekezdését.

 [11] Arra is hivatkozott, hogy a  Mód. R. lakó és gazdasági rendeltetésű új beépítésre szánt területeket jelölt ki. 
Az  Országos Főépítész TKF-72/28/2022. számú véleményében az  új beépítésre szánt területek kijelölését 
részben támogatta. A  településrendezési eszköz módosításának 1., 5., és 9. számú módosítási pontjai (a  HÉSZ 
1. és 3.  mellékletét képező szabályozási tervlapokon szereplő területek) tekintetében akként nyilatkozott, hogy 
az  új beépítésre szánt területek kijelölését nem támogatja. Az  állami főépítész a  záró szakmai véleményben 
megállapította, hogy a  település közigazgatási területén nagy térmértékben megtalálható a  tervezett 
rendeltetésnek (lakó és gazdasági) megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen lakó és gazdasági terület, így 
– az Étv. 7. § (3) bekezdés e) pontjára figyelemmel – egyetlen módosítási pont tekintetében sem támogatta az új 
beépítésre szánt terület kijelölését.

 [12] A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi 
Hatóságnak (a  továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a  35800/6619-1/2021. számú előzetes adatszolgáltatásában, a  záró 
szakmai véleményében, illetve a  tárgyalásról készült jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozata szerint Vámosszabadi 
területe fokozottan és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő településnek 
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minősül a  felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló  
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján. A  módosítási dokumentáció 1., 4. és 5. számú 
módosítási pontjával érintett területek (a  HÉSZ 3.  mellékletén található területek) a  Győr-Révfalu 
vízbázis hidrogeológiai „A” védőterületén fekszenek. Az  1. és az  5. módosítási pont új beépítésre szánt 
területek kijelöléséről rendelkezik. A  vízbázisok, a  távlati vízbázisok, valamint az  ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Vízbázis rendelet) 
5. számú melléklete, illetve a  vízbázis kijelölő határozat alapján hidrogeológiai „A” védőterületen tilos új 
parcellázás megvalósítása. Erre tekintettel a  Vízügyi Hatóság az  1. és 5. módosítási pontokat nem támogatta, 
a  4. módosítási pont tekintetében pedig rögzítette, hogy a  tervezett tevékenységet a  vízbázis hidrogeológiai 
„A” védőterületre vonatkozó előírások jelentősen befolyásolják, a  tervezett módosítást kizárólag a  Vízbázis 
rendelet előírásainak megfelelően lehet megvalósítani. A  Vízügyi Hatóság megállapította továbbá, 
hogy a  módosítási dokumentáció 2., 3., 6., 7. és 11. módosítási pontjaival érintett területek (a  HÉSZ 2.,  
3. és 4. mellékletét képező szabályozási tervlapokon szabályozott területek) a Győr-Révfalu vízbázis hidrogeológiai 
„B” védőterületén fekszenek. A  2., 6. és 7. módosítási pontok esetében új parcellázás valósul meg. Mindezek 
alapján az  érintett önkormányzat a  Vízbázis rendeletbe és a  vízbázis kijelölő határozatba ütköző módon, illetve 
egyedi vizsgálat lefolytatása nélkül módosította a HÉSZ 2., 3. és 4. mellékletét képező szabályozási tervlapokat. Erre 
tekintettel a HÉSZ 2., 3. és 4. mellékletét képező szabályozási tervlapok jogszabálysértőnek minősülnek.

 [13] A Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya (a  továbbiakban: Földhivatali Főosztály) a  termőföld védelméről 
szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a  továbbiakban: Tftv.) 6/B.  § (2)  bekezdése alapján kifogást emelt a  módosítási 
dokumentáció 5. (HÉSZ 3. számú mellékletét képező szabályozási terven szereplő terület) és 7. pontjával szemben 
(a HÉSZ 2. mellékletét képező szabályozási terven szereplő területek), ugyanis az övezeti besorolásának megfelelő 
terület-felhasználásra kellő nagyságú térmértékben áll rendelkezésre terület a  település már beépítésre kijelölt, 
de még fel nem használt területén is. A 6. módosítási pont (HÉSZ 2. számú mellékletét képező szabályozási terven 
szereplő terület) tekintetében úgyszintén új beépítésre szánt területet jelöltek ki a  termőföld hátrányára, így ezen 
módosítási pont is beleütközik a Tftv. 6/B. § (2) bekezdésébe.

 [14] A Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a  továbbiakban: 
KTFH) GY/41/00158-7/2021. számú levele szerint a 11. számú módosítási ponttal érintett, a Vámosszabadi 0186/41, 
0186/42, 0186/43, 0186/44, 0186/45, 0186/46, 0186/47, 0186/48, 0186/49, 0186/50, 0186/110, 0186/113 hrsz.-ú 
(a  HÉSZ 4.  mellékletét képező szabályozási tervlapon szereplő) Má (mezőgazdasági általános) övezetben szereplő 
ingatlanok biológiai aktivitás érték egyenleg biztosítása érdekében történő Tk (természetközeli terület) övezetbe 
való átsorolása jogszabálysértő, ugyanis az  érintett területek nem felelnek meg az  országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: OTÉK) 30/A.  § (1)  bekezdése 
szerinti természetközeli terület fogalmának. Ebből következően a HÉSZ 4. melléklete jogszabálysértő.

 [15] A Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: 
Útügyi Hatóság), illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a módosítási dokumentáció 3., 4., 5., 6. és 7. pontjait (a HÉSZ 
2. és 3. számú mellékletét képező szabályozási tervlapokon szereplő területek) a  tervdokumentáció szerinti 
formájukban nem támogatták, azok tekintetében további vizsgálatok elvégzését, hatástanulmány készítését, 
illetve további egyeztetést tartottak szükségesnek a  Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel. A  HÉSZ 2. és 3.  mellékletét 
az  érintett önkormányzat a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a  továbbiakban: Kkt.) 39.  §-ába és  
az  e-ÚT 02.01.41 számú útügyi műszaki előírásába ütköző módon, közlekedési javaslat elkészítése és a  közút 
kezelőjének hozzájárulása nélkül fogadta el.

 [16] Az érintett önkormányzat a védiratában az indítvány elutasítását kérte.
 [17] Hivatkozott a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a  továbbiakban: Mötv.) 

132.  § (4)  bekezdésére, és e  körben arra, hogy az  új beépítésre szánt területek kijelölésére vonatkozó döntését 
mérlegelési jogkörben hozta meg, melyre az  indítványozó törvényességi felügyeleti jogköre nem terjed ki. Az Étv. 
használati cél fogalma továbbá nem feleltethető meg az  OTÉK szerinti fogalomnak. Hangsúlyozta továbbá, hogy 
az indítványozó az Étv. 7. § (3) bekezdés e) pontját tévesen idézi.

 [18] Hangsúlyozta, hogy a módosítással sem új parcellázás, sem üdülőterület vagy lakótelep kialakítása nem történt, így 
a hivatkozott jogszabályhelyek nem relevánsak. Egyébiránt a szabályozási tervlapon a területhasználat feltüntetése 
csak a lehetőségét teremti meg a terület hasznosításának, ezért a Vízbázis rendelet 5. melléklete nem alkalmazható 
a rendezési terv módosításban feltüntetett területhasználat feljelölése során.

 [19] Kifogásolta, hogy a  rendezési tervi módosítási eljárás során az  ingatlanügyi hatóság egyetlen alkalommal sem 
határozta meg a törvényben előírt módon az adott földhasználati kategóriának megfelelő átlagos minőséget, ennek 
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hiányában álláspontja szerint az indítványozó erre vonatkozóan jogszerűen nem tehet megállapítást. A Tftv. 6/B. §-a 
továbbá szintén mérlegelési jogkört biztosít az önkormányzat számára.

 [20] Előadta, hogy az  OTÉK maga határozza meg a  települési zöldinfrastruktúra fogalmát, amelyben a  természetközeli 
terület, mint meglévő és tervezett elem szerepel. Ezért álláspontja szerint téves az a megállapítás, hogy a  jelenleg 
szántó területre (amely a  művelés felhagyásával a  rendelkezésre álló szakértői anyag megállapítása alapján rövid 
időn belül természetközeli területté válhat) nem jelölhető fel tervezett természetközeli terület.

 [21] Álláspontja szerint az indítványozó által a Magyar Közút Zrt.-nek és az útügyi hatóságnak tulajdonított nyilatkozatok 
nem hangoztak el. Közvetlen közúti csatlakozás létesítése (még csak feljelölése sem) a  14-es útra egyébként sem 
történt, így a Kkt. 39. §-ára való hivatkozás irreleváns.

 [22] Végezetül előadta, hogy a Vámosszabadi 76 és 79 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében építési helyekről nem döntött. 
A  Vízügyi Hatóság megjelölt állásfoglalása álláspontja szerint az  eljárásban nem szerepelt. A  közútra vonatkozó 
egyeztetési kötelezettség pedig csak a tényleges területhasználat megindulása előtt áll fenn.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokai

 [23] Az indítvány megalapozott.
 [24] A HÉSZ Mód. R.-rel érintett rendelkezései:

1. § (2) Jelen rendelet mellékletei:
a) 1.  melléklet (továbbiakban szabályozási terv): Belterületi szabályozási tervlap – Észak: méretarány 1:2500, 
tervszám: SZT-2/M, munkaszám: 21092
b) 2.  melléklet (továbbiakban szabályozási terv): 14 sz. út menti terület szabályozási tervlap: méretarány 1:2500, 
tervszám: SZT-3/M, munkaszám: 21092
c) 3. melléklet (továbbiakban szabályozási terv): Belterületi szabályozási tervlap – Dél: méretarány 1:2500, tervszám: 
SZT-4/M, munkaszám: 21092
d) 4.  melléklet (továbbiakban szabályozási terv): Külterületi szabályozási tervlap: méretarány 1:10 000, tervszám: 
SZT-1/M, munkaszám: 21092
2. § (1) A szabályozási terv elemei kötelezők vagy irányadóak.
(2) Kötelező szabályozási elemek:
a) szabályozási vonal,
b) szabályozási szélesség,
c) építési övezet határa,
d) az övezeti jel,
e) védőtávolságok,
f ) megszűnő telekhatár,
g) építési hely,
h) előkert vonala,
i) hosszú távú területbiztosítás: a  területsáv a  jövőbeni fejlesztésekhez szükséges terület elépítése ellen kerül 
jelölésre, építési tilalmat jelent az adott sávban,
j) építési vonal,
(3) Sajátos jogintézmények: a) beültetési kötelezettség.
(4) A  kötelező szabályozási elemek módosítására a  szabályozási terv módosítása vagy felülvizsgálata keretében 
kerülhet sor.
(5) Javasolt szabályozási elemek:
a) javasolt telekhatár,
b) javasolt megszüntetendő telekhatár.
(6) Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek:
a) műemlék,
b) műemléki környezet határa,
c) műemlék telke,
d) régészeti lelőhely,
e) fokozottan védett terület,
f ) Natura 2000 terület,
g) védelemre javasolt helyi természeti értékek,
h) nemzeti ökológiai hálózat – magterület,
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i) nemzeti ökológiai hálózat – ökológiai folyosó,
j) nemzeti ökológiai hálózat – pufferterület,
k) tájképvédelmi terület,
l) védőterület, védősáv.
(7) Tájékoztató egyéb elemek:
a) közigazgatási határ,
b) beépítésre szánt terület határa,
c) területi helyi védelem alatt álló érték,
d) egyedi helyi védelem alatt álló érték,
e) villamosenergia térségi elosztó távvezeték (400 kV feszültségszinttel),
f ) térségi szénhidrogén vezeték,
g) kerékpárút (meglévő/tervezett),
h) tervezett gyalogos-, kerékpáros sétány,
i) vasút nyomvonal,
j) meglévő/tervezett híd,
k) szintbeni vasúti kereszteződés.
(8) A  javasolt szabályozási elemek részletes szabályozási tervek alapján, illetve az  utak keresztmetszeti elemeinek 
méretezésével pontosíthatók, illetve módosíthatók.
(9) A Szabályozási Terven szereplő övezeti jelek jelkulcsa:

terület rendeltetése

beépítés módja
legnagyobb beépítettség

%
szintterület sűrűség

legnagyobb épületmagasság (m)
legkisebb kialakítható telekterület (m2)  

legkisebb telekszélesség (m)
legkisebb zöldfelület (%)

11.  § (24) A  lakóterület fejlesztésre szánt 1200 m²-t elérő telkeken, illetve a  lakóterület fejlesztési területeken 
a tömbfeltárások végén, a  fordulóval határos telkeken, 1200 m² alatti telken kétlakásos lakóépület is elhelyezhető. 
Ezekben az esetekben az egyik rendeltetési egység alapterülete elérheti a másik rendeltetési egység 100%-át. Más 
területeken 1200 m2 alatti telkeken kétlakásos épület ilyen módon történő elhelyezése nem megengedett.
11. § (25) A  település közigazgatási területén minden egy lakó- és üdülőegység után 1 db gépjármű elhelyezését 
biztosítani kell saját telken belül. A  gépjármű épületen kívüli elhelyezése esetén a  gépjármű elhelyezésére 
szolgáló terület és annak megközelítését szolgáló közlekedési út nem számítható bele a zöldfelületbe. A gépjármű 
elhelyezésére szolgáló terület megközelítését úgy kell kialakítani, hogy minden egyes ilyen terület más, elhelyezett 
gépjárművektől nem akadályoztatva megközelíthető legyen. A  gépjármű épületen kívüli elhelyezésére szolgáló 
terület minimális nagysága 1 gépjármű esetén 5 méterszer 5 méter. A  közlekedési út szélessége minimum  
2,5 méter. Ha az épületen belül kerül elhelyezésre a gépjármű, úgy annak megközelítésére szolgáló közlekedési út 
nem számítható bele a zöldfelületbe.
11.  § (26) A  vízbázis védőterülettel érintett ingatlanok hasznosítása kizárólag a  kijelölő határozatban, valamint 
a vízbázisok védelméről szóló jogszabályban foglalt előírások betartásával lehetséges.
13.  § (7) b) amennyiben a  telek területe 800–1200 m² között van, akkor legfeljebb két rendeltetési egységet 
magában foglaló egy db épület helyezhető el, amelyből legalább az  egyik lakás célú. Amennyiben mindkét 
rendeltetési egység lakáscélú, úgy az  egyik rendeltetési egység hasznos alapterülete a  másik rendeltetési egység 
hasznos alapterületének 50%-át nem haladhatja meg. Lakás nélkül önállóan is létesülhet egy, a  HÉSZ által 
megengedett más rendeltetési egység.
14. § (11) A Vt1 övezetben a maximális lakásszám meghatározásánál minden lakásra legalább 120 m2 telekterület 
jusson.

A Mód. R. 4. §-a szerint a HÉSZ 11. § (7) b) pontja hatályát veszti.

A Nemzeti Jogszabálytár alapján az érintett önkormányzat – a normakontroll eljárás folyamatban léte alatt – a HÉSZ 
szabályozási tervlapokat érintő 1.  § (2)  bekezdését a  15/2022. (VIII. 18.) önkormányzati rendeletével ismételten 
módosította a következők szerint:
(2) Jelen rendelet mellékletei:
a) 1.  melléklet (továbbiakban szabályozási terv): Belterületi szabályozási tervlap – Észak: méretarány 1:2500, 
tervszám: SZT-2/M, munkaszám: 22082
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b) 2.  melléklet (továbbiakban szabályozási terv): 14 sz. út menti terület szabályozási tervlap: méretarány 1:2500, 
tervszám: SZT-3/M, munkaszám: 21092
c) 3. melléklet (továbbiakban szabályozási terv): Belterületi szabályozási tervlap – Dél: méretarány 1:2500, tervszám: 
SZT-4/M, munkaszám: 21092
d) 4.  melléklet (továbbiakban szabályozási terv): Külterületi szabályozási tervlap: méretarány 1:10 000, tervszám: 
SZT-1/M, munkaszám: 22082

 [25] A Kúria Önkormányzati Tanácsának a  Köf.5031/2012/11. számú határozata óta követett gyakorlata szerint 
az önkormányzati rendeletek absztrakt törvényességi vizsgálata során (amilyen a kormányhivatali kezdeményezés 
is) az  önkormányzati rendeletet (vizsgált rendelkezését) mindig a  hatályos törvényekhez és a  hatályos más 
jogszabályokhoz kell mérni. Az  önkormányzati rendszer hatályos szabályainak a  mindenkor hatályos törvényekkel 
és más jogszabályokkal kell összhangban állni. Ugyanakkor az  önkormányzati rendeletet a  megalkotásakor 
(és nem az  elbíráláskor) hatályos magasabb jogszabályhoz kell méri bírói kezdeményezés esetén, vagy akkor, 
ha rendeletalkotási szabályok megsértése az  ügy tárgya. A  Kúria Önkormányzati Tanácsa a  Köf.5013/2013/7. 
számú határozatában megállapította, hogy mivel (az ott elbírált ügyben) a  kormányhivatal a  HÉSZ eljárási jellegű 
törvényellenességét állította, ezért a  HÉSZ megalkotásakor hatályos szabályok az  irányadók. Az  Önkormányzati 
Tanács ebben a  döntésben rámutatott, hogy mivel az  önkormányzati képviselő-testületen visszamenőlegesen 
csak a  norma megalkotásakor hatályos eljárási szabályok tiszteletben tartása kérhető számon, ezért a  Kúria 
Önkormányzati Tanácsa a  törvényességi vizsgálatot nem az  elbíráláskori, hanem az  önkormányzati rendelet 
megalkotásakor hatályos jogszabályi kerethez viszonyította. A  fentiekre tekintettel a  Kúria jelen ügyben 
az  Ör. törvényességét az  elfogadása időszakában hatályban volt magasabb jogszabályokkal vetette egybe.  
(Köf.5027/2015/3.)

 [26] Az Étv. irányadó 8.  § (2d)  bekezdése értelmében, a  településrendezési terv elfogadásakor a  (2)  bekezdés szerinti 
kormányrendelet alapján záró szakmai vélemény kibocsátására jogosultnak a  jogszabályi követelmények 
érvényesülését biztosító záró szakmai véleményét figyelembe kell venni. A  záró szakmai vélemény megküldésére 
a  (2)  bekezdés szerinti kormányrendeletben megállapított határidő lejártát követő 5. napon a  településrendezési 
terv elfogadható.

 [27] A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az  állami főépítész – az  országos főépítész véleményét is 
magában foglaló – záró szakmai véleményében a helyi építési szabályzat tervezett módosításához nem járult hozzá. 
Az egyes módosítási pontoknál – a fent írtak szerint – részletesen kifejtette, hogy a helyi építési szabályzat tervezett 
módosítása további egyeztetéseket, hatástanulmányok elkészítését igényli.

 [28] A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az  érintett önkormányzat a  záró szakvéleményben foglalt 
egyeztetéseket, illetve további véleményezési eljárást nem folytatott le, hatástanulmányokat nem készített, 
a Vámosszabadi 76 és 79 hrsz.-ú ingatlanokra pedig a  véleményezési eljárás nem terjedt ki. Utóbb a  tervlapokat 
– a  normakontroll eljárás alatt – az  érintett önkormányzat ismételten módosította, ez  azonban a  záró szakmai 
vélemény teljes figyelmen kívül hagyására vonatkozó megállapításra nincs kihatással.

 [29] A Kúria többször vizsgálta már a  helyi építési szabályzat megalkotásához kapcsolódó speciális eljárási szabályok 
betartását. A  Köf.5055/2013/9. számú határozatában megállapította, hogy az  érdekelt államigazgatási 
szervekkel való egyeztetés kötelezettsége és a  lakosság bevonása az  eljárásba olyan garanciális jellegű eljárási 
követelményeket jelent, amelyeket a jogi szabályozás nem ír elő más önkormányzati rendelet megalkotása során.

 [30] A Kúria Önkormányzati Tanácsának következetes gyakorlata szerint, a  normakontroll feladatokat ellátó bírói 
testületek (Alkotmánybíróság, Kúria) gyakorlata szerint a  jogszabályalkotás – így az  önkormányzati rendeletek 
megalkotásának is – elengedhetetlen feltétele az eljárási szabályok betartása. Csak a formalizált eljárás szabályainak 
a  betartásával keletkezhet érvényes jogszabály [11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 85.; megerősítve 
az  Alkotmánybíróság Alaptörvényhez fűződő gyakorlatában pl. 3001/2019. (I. 7.) AB határozat]. Ha a  jogalkotás 
során a  jogalkotási eljárás garanciális szabályai sérülnek, akkor ez  az adott jogszabály közjogi érvénytelenségét 
vonja maga után [29/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1997, 122.; megerősítve pl. 3001/2019. (I. 7.) AB határozat]. 
A  fentiekkel összhangban a  Kúria több határozatában – így a  Köf.5045/2012/5. számú, a  Köf.5027/2015/3. számú 
határozatban – kifejtette, hogy az önkormányzati rendeletalkotás garanciális szabályait törvények tartalmazzák, de 
adott esetben garanciális rendelkezéseket tartalmazhat az  adott önkormányzat által saját maga eljárására nézve  
– a  törvény keretei között – meghatározott helyi szabályozás is. Az  eljárási szabályok betartása és az  eljárási 
garanciák érvényesülése a rendeletalkotási eljárás kiszámíthatóságának, ésszerű rendben történő lefolytatásának is 
lényeges feltétele.
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 [31] A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az Étv. 8. § (2d) bekezdésének kógens rendelkezése nem teszi 
lehetővé, hogy az érintett önkormányzat az állami főépítész véleményét negligálja, és kvázi záró szakmai vélemény 
– felhasználása és figyelembevétele, a véleményeltérés esetére a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti eljárásrend 
követése – nélkül fogadja el a helyi építési szabályzatának módosítását.

 [32] Mivel a  Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy a  Mód. R. által megállapított (a  Mód. R. 10.  §-a által) 
a  HÉSZ-be beépült szabályok az  Étv. 8.  § (2d)  pontjába ütköznek – a  rendelet megalkotásához nélkülözhetetlen 
garanciális szabályok figyelmen kívül hagyása miatt –, az  Önkormányzati Tanács már nem foglalkozott 
az  indítványozó által külön-külön is jelölt jogszabálysértésekkel. A  külön-külön jogszabálysértések azért nem 
képezték a vizsgálat tárgyát, mert az indítvány ezen (III.) része az Állami Főépítészi Iroda záró szakmai véleményében 
kifejtettek alapján került megfogalmazásra. Erre tekintettel hangsúlyozandó, hogy a  normakontroll eljárás nem 
az  állami főépítész záró szakmai véleményének megalapozottsága, hanem az  önkormányzati rendelet más 
jogszabályba ütközése tárgyában folyik, így jelen ügyben az  Étv. 8.  § (2d)  pontján túli vizsgálat szétfeszítené 
a normakontroll eljárás kereteit is.

 [33] A fentiekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Kp. 146. § (1) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező rész 
szerint határozott.

 [34] A Kp. 146.  § (3)  bekezdése értelmében, a  megsemmisített önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése 
a  bíróság határozatának a  hivatalos lapban való közzétételét követő napon hatályát veszti, és e  naptól nem 
alkalmazható.

A döntés elvi tartalma

 [35] A településrendezési terv elfogadásakor a  jogszabályi követelmények érvényesülését biztosító záró szakmai 
véleményt figyelembe kell venni. A  záró szakmai vélemény figyelmen kívül hagyása az  így elfogadott építési 
szabályzat törvényellenességét eredményezi, ami az  Önkormányzati Tanács előtti eljárásban a  rendelet 
megsemmisítésével jár.

Záró rész

 [36] A Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.
 [37] A Magyar Közlönyben történő közzététel a  Kp. 146.  § (2)  bekezdésén, a  helyben történő közzététel a  Kp. 142.  § 

(3) bekezdésén alapul.
 [38] Jelen eljárásban a Kp. 141. § (4) bekezdése alapján a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket 

maguk viselik.
 [39] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. szeptember 20.

 Dr. Balogh Zsolt sk. a tanács elnöke Dr. Varga Eszter sk. előadó bíró

         Dr. Horváth Tamás sk. bíró                              Dr. Patyi András sk. bíró                    Dr. Varga Zs. András sk. bíró
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 273/2022. (IX. 22.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
Fodor Barnabás rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország maszkati nagykövetségének 
a vezetésével.

Budapest, 2021. június 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. június 29.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02856-2/2021.

A köztársasági elnök 274/2022. (IX. 22.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Torma Tamás Józsefet kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország bakui 
nagykövetségének a vezetésével.

Budapest, 2021. október 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. október 18.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04357-2/2021.
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A köztársasági elnök 275/2022. (IX. 22.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Klein András rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország szkopjei nagykövetségének 
a vezetésével.

Budapest, 2021. október 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. október 18.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04364-2/2021.

A köztársasági elnök 276/2022. (IX. 22.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
dr. Szerdahelyi István rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország szöuli nagykövetségének 
a vezetésével, valamint Magyarországnak a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban való képviseletével.

Budapest, 2021. október 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. október 18.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04367-2/2021.
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A köztársasági elnök 277/2022. (IX. 22.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
Mile Lajos rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország tuniszi nagykövetségének 
a vezetésével.

Budapest, 2021. október 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. október 18.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04369-2/2021.

A köztársasági elnök 278/2022. (IX. 22.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
dr. Baloghdi Tibort kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország hanoi 
nagykövetségének a vezetésével, valamint Magyarországnak a Kambodzsai Királyságban való képviseletével.

Budapest, 2021. október 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. október 18.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04359-2/2021.
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A köztársasági elnök 279/2022. (IX. 22.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
Csenger-Zalán Zsoltot kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország 
canberrai nagykövetségének a  vezetésével, valamint Magyarországnak a  Pápua Új-Guinea Független Államban,  
a Salamon-szigeteken és a Vanuatui Köztársaságban való képviseletével.

Budapest, 2021. október 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. október 18.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04511-2/2021.

A köztársasági elnök 280/2022. (IX. 22.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
dr. Baranyi András rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország prágai nagykövetségének 
a vezetésével.

Budapest, 2021. november 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. november 29.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/05195-2/2021.
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A köztársasági elnök 281/2022. (IX. 22.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
Forrai Kristóf János rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem 
Magyarország tallinni nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2022. augusztus 1.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. augusztus 31.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04582-2/2022.

A köztársasági elnök 282/2022. (IX. 22.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1255/3/2022. számú előterjesztésére – Rohmanyuk 
Olekszander (névmódosítás előtti neve: Rohmanyuk Olekszander Jurijovics; születési hely: Ungvár, Szovjetunió; 
születési idő: 1990. szeptember 21.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2022. augusztus 17.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. augusztus 22.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/04309-3/2022.
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A köztársasági elnök 283/2022. (IX. 22.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1235/3/2022. számú előterjesztésére – Mokra 
Katalin (névmódosítás előtti neve: Mokra Katerina Andrijivna; születési hely: Zbarazs, Szovjetunió; születési idő:  
1990. január 21.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2022. augusztus 17.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. augusztus 22.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/04310-3/2022.

A köztársasági elnök 284/2022. (IX. 22.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény 
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1325/3/2022. számú előterjesztésére –

Skirko Marjan (névmódosítás előtti neve: Skirko Marjan Mikolajovics; születési hely: Zsuravne, Szovjetunió; 
születési idő: 1982. június 13.),
Skirko Márija, született: Romanyuk Márija (névmódostás előtti neve: Skirko Márija Iványivna, született: Romanyuk 
Márija Iványivna; születési hely: Kaminna, Szovjetunió; születési idő: 1984. január 10.),
Skirko Alexander (névmódosítás előtti neve: Shkirko Alexander; születési hely: Chelsea, Nagy-Britannia; születési idő: 
2009. december 30.) és
Skirko Vitalij (névmódosítás előtti neve: Skirko Vitalij Marjanovics; születési hely: Kaminne, Ukrajna; születési idő: 
2011. február 20.)

magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2022. szeptember 2.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. szeptember 5.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/4593-3/2022.
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A miniszterelnök 78/2022. (IX. 22.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési 
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Magyarország Kormánya és 

a  Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás (a továbbiakban: 
Megállapodás) – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 2. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövegének végleges megállapításához 
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

 3. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás kihirdetéséről 
szóló kormányrendelet tervezetét a  Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul 
terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 79/2022. (IX. 22.) ME határozata
az Országos Statisztikai Tanács tagjainak felmentéséről és új tagjainak megbízásáról

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  
– a Központi Statisztikai Hivatal elnökének javaslatára –

dr. Dargay Esztert, a Belügyminisztérium jelöltjét,
Győri Péter Pált, a Honvédelmi Minisztérium jelöltjét,
Joó Istvánt, a Külgazdasági és Külügyminisztérium jelöltjét,
dr. Mázi Andrást, az Igazságügyi Minisztérium jelöltjét,
dr. Mernyei Ákos Pétert, a Miniszterelnökség jelöltjét és
dr. Sölch Gellért Boldizsárt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma jelöltjét

az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendőinek ellátása alól – a  kijelölés visszavonása miatt – felmentem, 
egyidejűleg

Bihari Katalint, a Külgazdasági és Külügyminisztérium jelöltjét és
Kurtán Krisztinát, a Honvédelmi Minisztérium jelöltjét

– a 2022. szeptember 15-étől 2023. április 30-áig terjedő időtartamra –

dr. Csepeti Ádámot, a Miniszterelnökség jelöltjét,
dr. Répássy Róbertet, az Igazságügyi Minisztérium jelöltjét és
dr. Sölch Gellért Boldizsárt, a Belügyminisztérium jelöltjét

– a 2022. szeptember 15-étől 2024. július 31-éig terjedő időtartamra –

dr. Vitályos Esztert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium jelöltjét és
Zandler Katalint, az Építési és Beruházási Minisztérium jelöltjét

– a 2022. szeptember 15-étől 2025. szeptember 14-éig terjedő időtartamra –

az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendőinek ellátásával megbízom, továbbá 
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a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, valamint 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 194. § (1) bekezdés a) pontjában 
foglaltakra tekintettel az  Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról szóló 36/2021. (VI. 25.) ME határozatot  
– 2022. május 25-ei hatállyal – akként módosítom, hogy a  határozatban dr. Solymár Károly Balázs tekintetében 
az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” szövegrész helyébe a „Technológiai és Ipari Minisztérium” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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