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III. Kormányrendeletek

A Kormány 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának 
kiterjesztéséről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi CIX.  törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a  továbbiakban: 
veszélyhelyzet) ideje alatt az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 
(a továbbiakban: Étv.) 33/A. §-át és a hozzá kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseket – az otthonteremtés segítése, 
valamint a  koronavírus-világjárvány negatív gazdasági következményeinek csökkentése, a  nemzetgazdaság 
stabilitásának biztosítása, új munkahelyek megvédése és új munkahelyek megteremtése céljából – az  e  §-ban 
foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

 (2) Az  Étv. 33/A.  § (1)  bekezdésében foglalt építési tevékenységek a  hat lakást meg nem haladó, de legfeljebb 
1000  négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület esetében is egyszerű bejelentés alapján végezhetőek. 
Az Étv. 33/A. § (2) és (3) bekezdésében foglalt építési tevékenységek alapterületi korlát nélkül egyszerű bejelentés 
alapján végezhetők.

 (3) Az  Étv. 48.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)–bd)  alpontja szerinti alapterületi korlátozás be nem tartása az  építési 
tevékenységet nem teszi jogszerűtlenné.

 (4) Az  építtető dönthet úgy, hogy az  Étv. 33/A.  § (1)  bekezdése szerinti összes hasznos alapterületet meghaladó, 
de  a  (2)  bekezdésben foglalt lakásszámot vagy hasznos alapterületet meg nem haladó építési tevékenységet 
egyszerű bejelentés helyett építési engedély alapján kívánja végezni. Ebben az  esetben az  egyszerű bejelentésre 
vonatkozó szabályok az adott ügyben nem alkalmazhatók.

 (5) Az építtetőnek az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) 
felületén történő, legalább öt nappal korábbi bejelentésére, az  építésfelügyeleti hatósággal egyeztetett időpontban 
az  építésfelügyeleti hatóság, az  építtető és a  fővállalkozó kivitelező részt vesznek a  (2)  bekezdés szerinti méretű, 
egyszerű bejelentés alapján épülő épület kitűzésén. A  határidőben közölt kitűzés csak különösen indokolt esetben 
maradhat el. Amennyiben a hatóság a kitűzésen értesítés ellenére nem vesz részt, a kitűzést szakszerűnek kell tekinteni.

 (6) A (2) bekezdés szerinti egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenység esetében ugyanazon tényállás mellett 
az  állékonyságot, az  életet vagy az  egészséget veszélyeztető állapot előidézése miatt szankció – ide nem értve 
a  bontás elrendelését – megállapításának legfeljebb két alkalommal van helye. Ezt követően a  hatóság az  épület 
lebontását rendeli el.

 (7) Az  építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Épkiv.) 
22.  § (1)  bekezdésében felsoroltakon kívül az  Épkiv. 22.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti tartalmú kivitelezési 
dokumentáció alapján végezhető az  Étv. 33/A.  §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési 
tevékenység, ha a  lakóépület összes hasznos alapterülete 300 négyzetméternél nagyobb, de nem haladja meg 
az  1000  négyzetmétert, kivéve, ha az  építőipari kivitelezési tevékenységet természetes személy saját lakhatása 
biztosítása céljából folytatja.

 (8) A (2) bekezdés szerinti esetben
a) a tervezői művezetés igénybevétele nem kötelező,
b) a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 4.  § (2)  bekezdése szerinti határidő az  eltérő megvalósítás kezdő napját 
megelőző tizenötödik nap,
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c) a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 5. § (4) és (5) bekezdését nem kell alkalmazni, és
d) a  155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontját, valamint 5/A.  §-t a  (2)  bekezdésben 

meghatározott alapterületi korlátozással kell alkalmazni.
 (9) Az e §-ban foglalt eltérések nem érintik a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdését.

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

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

4. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 688/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a családi gazdaságok nyilvántartásba vételének sajátos szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Ha a  2020. december 31. napjáig benyújtott, a  családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, 
működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott 
családi gazdaságok létesítésére vagy módosítására irányuló kérelemnek a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági 
és Vidékfejlesztési Kamara 2020. december 31-ét követően ad helyt, a  családi gazdaságokról szóló 2020. évi  
CXXIII. törvény 19.  § (3) és (6)  bekezdése alkalmazásában a  nyilvántartásba vételt úgy kell tekinteni, hogy arra  
2020. december 31. napjáig sor került.

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

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi  
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 689/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt elektronikus úton megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi CIX.  törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet fennállása alatt 
a  felek által a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 
végrehajtásának az  MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági 
Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti 
szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 26/2020. 
(VIII. 25.) MNB rendelet szerinti auditált elektronikus hírközlő eszköz vagy auditált elektronikus ügyfélazonosító és 
nyilatkozattételi rendszer (a  továbbiakban együtt: elektronikus rendszer) útján megkötött pénzügyi szolgáltatási 
szerződés és a  pénzügyi szolgáltatási szerződéshez – ideértve a  biztosítéki szerződéseket is – kapcsolódó 
jognyilatkozat (a továbbiakban együtt: jognyilatkozat) teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül.

 (2) Bírósági vagy hatósági eljárás esetén elektronikus rendszer útján megtett jognyilatkozatot a  pénzügyi intézmény 
köteles a bíróság és a peres felek rendelkezésére bocsátani.

 (3) A  (2)  bekezdésben foglaltak elmulasztása esetén a  pénzügyi intézménnyel szerződő fél (a  továbbiakban: fél) 
az elektronikus rendszer útján megtett jognyilatkozatra vonatkozóan tett tényállítása valóságát vélelmezni kell.

 (4) Az  elektronikus rendszer igénybevétele kiterjed a  jognyilatkozat módosítására, megerősítésére, visszavonására, 
megtámadására, valamint az  elektronikus rendszer útján megtett jognyilatkozat alapján létrejött jogviszony 
módosítására és megszüntetésére is.

2. § (1) A  jognyilatkozat megtételéhez az  elektronikus rendszer akkor vehető igénybe, ha ahhoz a  fél az  elektronikus 
rendszer igénybevételének megkezdésekor kifejezetten hozzájárult és a felek jognyilatkozatának megtételére valós 
idejű kapcsolat keretében kerül sor.

 (2) Az  elektronikus rendszer igénybevétele esetén a  pénzügyi intézmény köteles a  teljes kommunikációt és 
a továbbított adattartalmat rögzíteni és a fél kérésére a rendelkezésére bocsátani.

 (3) Ha a  szerződő fél fogyasztó, a  pénzügyi intézmény köteles az  elektronikus rendszer igénybevételével megkötött 
szerződés egy példányát a fél rendelkezésére bocsátani.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi 
CIV. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 690/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Budapesten és Pest megyében működő állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatók irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus- 
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Ez a rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 
– az országos gyógyintézetek kivételével – az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó, Budapesten és 
Pest megyében működő egészségügyi szolgáltatók irányítására alkalmazandó az állami egészségügyi ellátórendszer 
hatékonyabb működése, és ezáltal a  koronavírus-világjárvány következtében megnövekedett egészségügyi 
feladatok eredményes ellátása érdekében.

 (2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények klinikai központjainak,
b) a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak minősülő honvédelmi 

szervezet (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató), és
c) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítása alá tartozó, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

szerinti egészségügyi szolgáltató
irányítására.

2. §  E rendelet hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatók tekintetében az  állami fenntartású, egészségügyi 
szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a  veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 
507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 2–5. §-át kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a) a Budapesten és Pest megyében működő, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 

közül az  1.  melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatók minősülnek megyei intézménynek (fővárosi 
centrumkórház),

b) a Budapesten és Pest megyében működő, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül 
a 2. melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatók minősülnek városi intézménynek,

c) a 2.  melléklet határozza meg, hogy a  városi intézménynek minősülő egészségügyi szolgáltatók irányítási 
szempontból melyik megyei intézményhez tartoznak.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 4. § 2021. január 15-én lép hatályba.

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 690/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Budapesten és Pest megyében működő megyei intézmények (fővárosi centrumkórházak)

1. Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2. Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
3. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2. melléklet a 690/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Budapesten és Pest megyében működő városi intézmények és az azokat irányító megyei 
intézmények

1. Az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelőhöz mint irányító megyei kórházhoz 
tartozó városi intézmények:
1.1. Szent Margit Kórház (Budapest)
1.2. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (Visegrád)

2. Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézethez mint irányító megyei 
kórházhoz tartozó városi intézmények:
2.1. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
2.2. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
2.3. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet (Budapest)
2.4. Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (Cegléd)
2.5. Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet (Nagykőrös)

A Kormány 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek 
irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 6.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi CIX.  törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Ez a rendelet
a) a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak minősülő honvédelmi 

szervezet (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató), és
b) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítása alá tartozó, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

szerinti, az 1. mellékletben meghatározott egészségügyi szolgáltatók
irányításának veszélyhelyzet ideje alatt követendő rendjét határozza meg.

 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti egészségügyi szolgáltató nem minősül a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi CXIII.  törvény 
(a továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetnek.
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2. §  A honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítására vonatkozó szabályokat a Hvt. és a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet határozza meg.

3. § (1) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltató alapító okiratában meghatározott, közfinanszírozott területi ellátási 
kötelezettséggel rendelkező szervezeti egység (a  továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti 
egység) vezetője az  1.  § b)  pontja szerinti egészségügyi szolgáltató vonatkozásában gyakorolja az  irányítási 
jogköröket, aki e  jogköreit – a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési szabályzatában 
rögzített módon – az  1.  § b)  pontja szerinti egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás, valamint egyes 
irányítási és szakmai fenntartói feladatok koordinálása céljából a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti 
egységen belül erre létrehozott, önálló, magasabb vezetői munkakört, vagy ennek megfelelő szolgálati beosztást 
betöltő személy részére átruházhatja.

 (2) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjét az  egészségügyért felelős miniszter 
egyetértésével a honvédelemért felelős miniszter nevezi ki.

 (3) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjének az 1.  § b)  pontja szerinti egészségügyi 
szolgáltató irányításáért felelős helyettesét az országos kórház-főigazgató nevezi ki.

4. § (1) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője gyakorolja – az  országos kórház-főigazgató 
előzetes egyetértésével – az  1.  § b)  pontja szerinti egészségügyi szolgáltató felett az  alábbi irányítási és szakmai 
fenntartói jogköröket:
a) a költségvetési szerv formájában működő egészségügyi intézmény tekintetében az alapítói jogokat,
b) a jogszabályban meghatározott mértékű kapacitás módosulását eredményező szervezeti változások 

jóváhagyása,
c) az egészségügyi szolgáltatók kapacitásainak átcsoportosításával, csökkentésével, illetve szakmai 

összetételével kapcsolatos módosítás kezdeményezése,
d) az egészségügyi szolgáltató ellátási területe módosításának kezdeményezése,
e) az egészségügyi szolgáltatónak az  Egészségbiztosítási Alapból származó bevételeit tartalmazó számla 

megterheléséhez való hozzájárulás a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény, valamint 
az ennek végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint meghatározott esetben,

f ) az egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása iránti kérelem előzetes jóváhagyása 
az  egészségügyi szolgáltató által végezhető szakmák, az  ellátás progresszivitási szintje és formája, 
az ágyszám és a heti rendelési idő tekintetében, valamint

g) az egészségügyi szolgáltató működési engedélyében szereplő egészségügyi szolgáltatás szüneteltetéséhez 
és annak meghosszabbításához való hozzájárulás.

 (2) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője gyakorolja – az  országos kórház-főigazgatóval 
együttműködve – az  1.  § b)  pontja szerinti egészségügyi szolgáltató feletti alábbi irányítási és szakmai fenntartói 
jogköröket:
a) az egészségügyi szolgáltató irányításának és működésének törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és 

pénzügyi szempontú ellenőrzése,
b) az egészségügyi szolgáltató szakmai felügyelete,
c) az egészségügyi szolgáltató költségvetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, az  irányító szerv 

jogkörébe tartozó jogok gyakorlása,
d) a költségvetési irányítás tekintetében az  egészségügyi szolgáltató éves költségvetési keretszámainak 

megállapítása és költségvetésének jóváhagyása, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
és a végrehajtási rendelete alapján az irányító szerv jogkörébe tartozó intézkedések megtétele,

e) az egészségügyi szolgáltató működését szabályozó dokumentumok, különösen szervezeti és működési 
szabályzat, házirend, szakmai program, munkaterv jóváhagyása,

f ) az egészségügyi szolgáltató által kötendő egészségügyi ellátási szerződés jóváhagyása, valamint
g) váratlan esemény vagy előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet miatt szükséges 

többletkapacitásra kötendő finanszírozási szerződés megkötése.
 (3) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének vezetője az  (1)  bekezdés szerinti egyetértési 

kezdeményezést előzetesen az  országos kórház-főigazgató felé továbbítja, aki az  egyetértési jogkörében 
a  megkeresés beérkezésétől számított 15 napon belül – indok megjelölésével – kifogást tehet. A  kifogásolt 
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döntési javaslat nem fogadható el, nem hajtható végre. A  határidő eredménytelen eltelte esetén az  országos 
kórház-főigazgató egyetértését vélelmezni kell.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti kezdeményezési jogát a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője 
a honvédelemért felelős miniszter által delegált katonai összekötő útján gyakorolja.

 (5) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjének felelősségi körébe tartozik az 1. § b) pontja 
szerinti egészségügyi szolgáltató tekintetében az  egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai 
feltételek, valamint az  egészségügyi szolgáltató működőképességének biztosítása. A  honvédelmi egészségügyi 
szolgáltató szervezeti egység vezetője kikérheti az  országos kórház-főigazgató álláspontját az  1.  § b)  pontja 
szerinti egészségügyi szolgáltató szakmai feltételeinek és működőképességének biztosítása érdekében szükséges 
intézkedések vonatkozásában. Az országos kórház-főigazgató köteles érdemben megvizsgálni és állásfoglalást adni 
a megkeresésre.

 (6) Az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató vezetője tekintetében
a) az alapvető munkáltatói jogokat az országos kórház-főigazgató,
b) az egyéb munkáltatói jogokat a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének vezetője
gyakorolja azzal, hogy a munkáltatói jogok gyakorlása átruházható.

 (7) Az  1.  § b)  pontja szerinti egészségügyi szolgáltató vezető-helyettese és az  1.  § b)  pontja szerinti egészségügyi 
szolgáltató foglalkoztatottjai felett
a) az alapvető munkáltatói jogokat a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének vezetője,
b) az egyéb munkáltatói jogokat az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató vezetője
gyakorolja azzal, hogy a munkáltatói jogok gyakorlása átruházható.

 (8) A  (6) és (7)  bekezdés alkalmazásában alapvető munkáltatói jog, illetve egyéb munkáltatói jog alatt az  állami 
fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a  veszélyhelyzetben 
alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés a), illetve b)  pontjában 
meghatározott jogköröket kell érteni.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 6. § 2021. január 15-én lép hatályba.

6. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

7. §  Az 1.  melléklet 1.  pontja szerinti egészségügyi szolgáltató a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő 
Országos Traumatológiai Intézetből történő kiválással jön létre azzal, hogy e rendelet hatálybalépését követően 
is ellátja a jogelődje számára e rendelet hatálybalépése előtt jogszabályban meghatározott traumatológiai 
gyógyintézeti szakfeladatokat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatók

1. Baleseti Központ (Budapest) 
2. Jávorszky Ödön Városi Kórház (Vác)
3. Károlyi Sándor Kórház (Budapest)
4. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)
5. Uzsoki utcai Kórház (Budapest)
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A Kormány 692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, 
valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges 
hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények 
kötelezettségvállalásának egyes szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 6.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Állami tulajdonú orvostechnikai eszközök, fertőtlenítőszerek, gyógyszerek veszélyhelyzet idején 
történő értékesítésére vonatkozó eltérő szabályok

1. §  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet  
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 
Nvtv.) 13.  § (1)  bekezdésétől és az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 35.  §  
(1) és (2) bekezdésétől eltérően az állam tulajdonában álló orvostechnikai eszközök, fertőtlenítőszerek, gyógyszerek 
értékesítése során a versenyeztetés mellőzhető.

2. A veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában álló gyógyszer, orvostechnikai eszköz, valamint 
egyéni védőeszköz járvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges ingyenes 
tulajdonba adásának szabályai

2. § (1) Az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdésétől és a  Vtv. 36.  § (1)–(4) és (6)  bekezdéseitől eltérően a  veszélyhelyzet ideje alatt 
a koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében a költségvetési forrásból beszerzett, az állam tulajdonában 
álló egészségügyi felszerelés, berendezés, gyógyszer és fertőtlenítőszer (a továbbiakban együtt: egészségügyi 
készlet), valamint az  állam tulajdonában álló egyéb orvostechnikai eszköz, gyógyszer, fertőtlenítőszer, egyéni 
védőeszköz – jogszabályban meghatározottak szerint –
a) a koronavírus-világjárvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges mértékben, és
b) erre vonatkozó, indokolt, közfeladat ellátására vagy azzal szorosan összefüggő célból
térítésmentesen átruházható.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti, az Országos Kórházi Főigazgatóság raktárába beszállított, a koronavírus-világjárvány elleni 
védekezést elősegítő egészségügyi készlet, egyéni védőeszköz vagy egyéb orvostechnikai eszköz, gyógyszer, 
fertőtlenítőszer térítésmentes átruházásáról a Vtv. 36. § (3) bekezdésétől eltérően
a) egészségügyi szolgáltatói körön kívüli kiadás esetén az Operatív Törzs vezetője,
b) egészségügyi szolgáltatói kör részére történő kiadás esetén az  egészségügyért felelős miniszter  

(a továbbiakban: miniszter)
dönt.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti, az Országos Kórházi Főigazgatóság raktárába beszállított, a koronavírus-világjárvány elleni 
védekezést elősegítő egészségügyi készlet külföldre történő kiadása esetén a miniszter javaslata alapján az Operatív 
Törzs előzetes állásfoglalását követően a Kormány nyilvános kormányhatározatban dönt.

 (4) A (2) bekezdés szerinti döntést a rendelkezésre álló egészségügyi készlet vizsgálata alapján és az állami fenntartású 
egészségügyi intézmények (a továbbiakban: egészségügyi intézmény) orvostechnikai eszközökkel, védőeszközökkel 
való ellátásának elsőbbségét figyelembe véve kell meghozni.
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3. A veszélyhelyzet ideje alatt az állami fenntartású egészségügyi intézmények 
kötelezettségvállalásának egyes szabályai

3. § (1) A  veszélyhelyzet ideje alatt az  egészségügyi intézmény saját hatáskörben jogosult olyan kötelezettséget vállalni, 
amely
a) nem egészségügyi tárgyú – de egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás vásárlására irányul –, és a szerződési 

értéke nem haladja meg az 5 000 000 forintot, vagy
b) egészségügyi tárgyú, és a szerződési értéke nem haladja meg az 5 000 000 forintot.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalás csak olyan szerződések megkötésére irányulhat, amelynek 
tárgya nem tartozik a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási körébe.

 (3) Az  egészségügyi intézmény az  Országos Kórházi Főigazgatóság előzetes jóváhagyását követően jogosult olyan 
kötelezettséget vállalni, amelynek szerződési értéke az  5 000 000 forintot eléri, de az  50 000 000 forintot nem 
haladja meg.

 (4) Ha az  egészségügyi intézmény által megkötendő, nem egészségügyi tárgyú kötelezettségvállalás értéke 
az  5 000 000 forintot eléri vagy meghaladja, az  egészségügyi intézmény a  kötelezettségvállalást megelőzően  
15 munkanappal tájékoztatja az  Országos Kórházi Főigazgatóságot. Ha az  Országos Kórházi Főigazgatóság 
határidőn belül nem dönt a  kötelezettségvállalás előzetes jóváhagyásáról, az  egészségügyi intézmény jogosult 
a kötelezettséget saját hatáskörben vállalni.

 (5) Ha a kötelezettségvállalás értéke az 50 000 000 forintot eléri vagy meghaladja, az Országos Kórházi Főigazgatóság 
felterjeszti az egészségügyi intézmény kérelmét a miniszternek.

 (6) A miniszter 3 napon belül dönt az (5) bekezdés szerinti kérelem támogatásáról vagy elutasításáról.
 (7) Ha a miniszter az (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalást támogatja, a kérelmet felterjeszti az Operatív Törzsnek. 

Az Operatív Törzs a felterjesztett kérelem támogatásáról a kérelem beérkezését követő 15 napon belül határoz.
 (8) Ha a  miniszter nem ért egyet az  (5)  bekezdés szerinti kötelezettségvállalással, a  kérelmet elutasítja, és döntéséről 

tájékoztatja az Országos Kórházi Főigazgatóságot.

4. Az egészségügyi alapellátást biztosító beszerzések szabályai

4. §  A veszélyhelyzet ideje alatt az  egészségügyi alapellátást biztosító helyi önkormányzatok ezen tevékenységükhöz 
kapcsolódó beszerzéseik esetében a  közbeszerzésekről szóló törvény szerinti központi beszerző szervet igénybe 
vehetik.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 6. § 2021. január 15-én lép hatályba.

6. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi  
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 693/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló 
foglalkoztatásának támogatásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 7.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal) 
– e  rendeletben és a  munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – vissza nem térítendő támogatást 
nyújt a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3.  § 15.  pontja 
szerinti kutató-fejlesztőt (a  továbbiakban: munkavállaló) foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó munkaadó 
(a továbbiakban: munkaadó) kérelmére.

2. § (1) A támogatás időtartama a támogatási kérelem benyújtását követően legfeljebb három hónap.
 (2) A támogatás havi összege munkavállalónként nem haladhatja meg a 318 920 forintot.
 (3) A támogatás havi összege,

a) ha a  munkavállaló – e  rendelet kihirdetésének napja szerinti – bruttó munkabére 670 000 forint, vagy ezt 
meghaladó összeg, akkor 318 920 forint, vagy

b) ha a  munkavállaló – e  rendelet kihirdetésének napja szerinti – bruttó munkabére a 670 000 forintot nem 
éri el, akkor a  318 920 forintnak a  munkavállaló bruttó munkabére és a  670 000 forint arányával számított 
összege.

3. §  A munkaadó a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy
a) a munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig továbbfoglalkoztatja,
b) a munkavállaló – e  rendelet kihirdetésének napja szerinti – munkabérét nem csökkenti a  támogatás és 

továbbfoglalkoztatás időtartama alatt.

4. § (1) A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a székhelye, illetve telephelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújtja 
be.

 (2) A kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti kérelem tárgyában nyolc munkanapon belül határozatban dönt.

5. § (1) A  támogatásra a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény és 
a  végrehajtási rendeleteinek szabályait az  e  rendeletben és a  munkaerőpiaci programban foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.

 (2) A  támogatás a  XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 4. Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap cím, 7. EU-s elő- és 
társfinanszírozás alcímből nyújtható. Ezen előirányzat teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzat összegétől.

 (3) A  támogatás az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi  
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú 
európai bizottsági közlemény [módosította: C(2020) 2215 számú közlemény, 2020. április 3., C(2020) 3156 számú 
közlemény, 2020. május 8., C(2020) 4509 számú közlemény, 2020. június 29., C(2020) 7127 számú közlemény,  
2020. október 13.] 3.10. szakasza szerinti támogatást tartalmaz.

 (4) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az  e  rendelet szerinti támogatás 
halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, az  európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. 
(III. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Atr.) 2.  § 1.  pontja szerinti állami támogatásnak nem minősülő általános 
foglalkoztatás-támogatási intézkedéssel, és az  Atr. 2.  § 1.  pontja szerinti állami támogatással, feltéve, hogy 
az  ily módon halmozott támogatás a  munkáltató tekintetében nem haladja meg az  érintett munkavállalók 
bérköltségeinek 100%-át.



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	294.	szám 11227

 (5) A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.

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

7. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi  
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek működésének, valamint irányításának 
veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 6.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus- 
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi CIX.  törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Ez a rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 
az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben 
alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdés e) pontja 
szerinti egészségügyi szolgáltatók irányítására vonatkozó szabályokat határozza meg.

 (2) Országos gyógyintézetnek és országos társgyógyintézetnek az  1.  melléklet szerinti egészségügyi szolgáltató 
minősül.

2. §  Az országos gyógyintézet és az országos társgyógyintézet vezetőjét – az országos kórház-főigazgató javaslatára – 
az egészségügyért felelős miniszter nevezi ki és menti fel.

3. § (1) Az országos gyógyintézet tekintetében az országos kórház-főigazgató gyakorolja az alábbi irányítási jogköröket:
a) a gyógyintézet szakmai felügyelete,
b) a  gyógyintézet költségvetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, az  irányító szerv jogkörébe 

tartozó jogok gyakorlása,
c) a  jogszabályban meghatározott mértékű kapacitás módosulását eredményező szervezeti változások 

jóváhagyása,
d) a  költségvetési irányítás tekintetében a  gyógyintézet éves költségvetési keretszámainak megállapítása 

és költségvetésének jóváhagyása, valamint az  államháztartásról szóló törvény és a  végrehajtási rendelete 
alapján az irányító szerv jogkörébe tartozó intézkedések megtétele,

e) a  gyógyintézet működését szabályozó dokumentumok (különösen szervezeti és működési szabályzat, 
házirend, szakmai program, munkaterv) jóváhagyása,

f ) a gyógyintézet működésének szakmai, illetve költségvetési ellenőrzése.
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 (2) Az  országos gyógyintézet tekintetében az  országos kórház-főigazgató gyakorolja az  alábbi szakmai fenntartói 
jogköröket:
a) a gyógyintézet által kötendő egészségügyi ellátási szerződés jóváhagyása,
b) a gyógyintézet kapacitásainak átcsoportosításával, csökkentésével, illetve szakmai összetételével kapcsolatos 

módosítás kezdeményezése,
c) a gyógyintézet ellátási területe módosításának kezdeményezése,
d) váratlan esemény vagy előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet miatt szükséges 

többletkapacitásra kötendő finanszírozási szerződés kezdeményezése,
e) a  gyógyintézetnek az  Egészségbiztosítási Alapból származó bevételeit tartalmazó számla megterheléséhez 

való hozzájárulás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény, valamint az ennek végrehajtására 
kiadott kormányrendelet szerint meghatározott esetben,

f ) a  gyógyintézet működési engedélyének módosítása iránti kérelem előzetes jóváhagyása a  gyógyintézet 
által végezhető szakmák, az  ellátás progresszivitási szintje és formája, az  ágyszám és a  heti rendelési idő 
tekintetében, valamint

g) a  gyógyintézet működési engedélyében szereplő egészségügyi szolgáltatás szüneteltetéséhez és annak 
meghosszabbításához való hozzájárulás.

 (3) A  szakellátási kapacitással és ellátási területtel kapcsolatos döntéshozatal során az  egészségügyi államigazgatási 
szervnek a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti kezdeményezésnek megfelelően kell eljárnia.

 (4) Az  országos gyógyintézet vezetője felett az  R. szerinti alapvető munkáltatói jogokat és az  R. szerinti egyéb 
munkáltatói jogokat – a 2. § szerinti kivétellel – az országos kórház-főigazgató gyakorolja.

 (5) Az országos gyógyintézet vezetőhelyettesei és egyéb foglalkoztatottjai felett
a) az R. szerinti alapvető munkáltatói jogokat az országos kórház-főigazgató,
b) az R. szerinti egyéb munkáltatói jogokat az országos gyógyintézet vezetője
gyakorolja azzal, hogy a  munkáltatói jogok gyakorlása az  országos kórház-főigazgató által kiadott szabályzatban 
foglaltak szerint átruházható.

 (6) Az országos kórház-főigazgató felelősségi körébe tartozik az országos gyógyintézet tekintetében az egészségügyi 
szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételek, valamint a gyógyintézet működőképességének biztosítása.

 (7) Az országos kórház-főigazgató e rendeletben megállapított jogköre nem vonható el, és a  jogkör gyakorlása során 
az országos kórház-főigazgató nem utasítható.

4. § (1) Az  országos társgyógyintézet tevékenységét az  1.  mellékletben meghatározott országos gyógyintézet irányítása 
alatt gyakorolja.

 (2) Az országos társgyógyintézet irányítására a 2. § és a 3. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) az  országos társgyógyintézet tekintetében a  3.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti jogköröket az  országos 

gyógyintézet vezetője,
b) az  országos társgyógyintézet vezetője tekintetében az  R. szerinti alapvető munkáltatói jogokat – a  2.  § 

szerinti kivétellel – az  országos kórház-főigazgató, az  R. szerinti egyéb munkáltatói jogokat az  országos 
gyógyintézet vezetője,

c) az  országos társgyógyintézet vezetőhelyettesei és egyéb foglalkoztatottjai felett az  R. szerinti alapvető 
munkáltatói jogokat az országos gyógyintézet vezetője, az R. szerinti egyéb munkáltatói jogokat az országos 
társgyógyintézet vezetője

gyakorolja azzal, hogy a  munkáltatói jogok gyakorlása az  országos kórház-főigazgató által kiadott szabályzatban 
foglaltak szerint átruházható.

 (3) Az  Országos Sportegészségügyi Intézet jelenlegi jogállását megtartja. Az  Országos Sportegészségügyi Intézetről 
a Kormány külön rendeletet alkot.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 6. § 2021. január 15-én lép hatályba.

6. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.
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7. §  Az 1. melléklet
a) 1.4. alpontja szerinti országos gyógyintézet az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet és az Országos 

Orvosi Rehabilitációs Intézet összeolvadásával,
b) 1.5.  alpontja szerinti országos gyógyintézet a  Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet és 

az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet összeolvadásával
jön létre.

8. § (1) Az R. 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány külön rendeletben határozza meg)
„b) a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó 
egyéb egészségügyi szolgáltató,”
(irányítására alkalmazandó szabályokat.)

 (2) Az R. 1. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A Kormány külön rendeletben határozza meg)
„e) az országos gyógyintézet és az országos társgyógyintézet”
(irányítására alkalmazandó szabályokat.)

9. §  Hatályát veszti az R.
a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában az „az országos gyógyintézetek kivételével” szövegrész,
b) 2. § (2) bekezdése.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1. Országos gyógyintézetek
1.1. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
1.2. Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
1.3. Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
1.4. Országos Mozgásszervi Intézet
1.5. Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
1.6. Országos Onkológiai Intézet

 2. Országos társgyógyintézetek
2.1. A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézetek:

2.1.1. Állami Szívkórház Balatonfüred
2.2. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézetek:

2.2.1. Törökbálinti Tüdőgyógyintézet
2.2.2. Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet

2.3. Az Országos Mozgásszervi Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézetek:
2.3.1. Parádfürdői Állami Kórház

2.4. Az Országos Onkológiai Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézetek:
2.4.1. Mátrai Gyógyintézet
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A Kormány 695/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelettől eltérő, veszélyhelyzet 
idején alkalmazandó szabályokról szóló 517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47.  § 
(1) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelettől eltérő, veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó szabályokról szóló 517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Az irányító szerv személyében a 2. § (1) bekezdése alapján történt változás miatt – az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-ában foglaltaktól eltérően – nem kell az OKFŐ alapító okiratát módosítani.
(2) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
I.  pont 19.  alpontját azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  központi költségvetés XX. fejezet 10. cím 1.  alcím 
tekintetében az  irányító szerv, a  fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a  Belügyminisztérium 
és a  Kormánynak a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § 
(1) bekezdése szerinti tagja.”

2. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló  
498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 
a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § 2021. január 1. napjától a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnéséig
a) a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési 
kötelezettség, erre az  időszakra a  turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és 
megfizetnie,
b) az ebben az  időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az  adó alanyának nem kell 
megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett 
adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.”

2. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 697/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában és 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő t) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„t) tervezett éves keret: önálló elszámolási tételként elszámolható, jogszabályban meghatározott szolgáltatási 
egységek teljesítményértékeinek mennyisége, amelyre a  szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a  jelen 
rendeletben foglalt szabályok szerint jogosult.”

2. §  Az R. a 4/B. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„Várólista alapján nyújtható ellátások elszámolási szabályai”

3. §  Az R. a következő 4/C–4/E. §-sal egészül ki:
„4/C.  § (1) Az  aktív fekvőbeteg-szakellátás vonatkozásában adathiánynak minősül, ha az  Ebtv. 20.  § (1)  bekezdés 
a)  pontja alapján teljesíthető fekvőbeteg-szakellátással kapcsolatosan a  várólista alapján nyújtható ellátások 
részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  § h)  pontja szerinti országos várólista 
nyilvántartásban (a továbbiakban: országos várólista nyilvántartás) az  egyeztetési időpontban a  jelentett adathoz 
tartozó várólista nyilvántartási tétel hiányzik.
(2) A  fekvőbeteg-szakellátás vonatkozásában adathibának minősül, ha a  fekvőbeteg-szakellátás elszámolási 
szabályai szerinti jelentés hiánytalan és hibátlan, azonban a várólista nyilvántartási tétel adathibás, mivel a jelentett 
adathoz tartozó várólista nyilvántartási tételről az  országos várólista nyilvántartási rendszerben az  egyeztetési 
időpontban megállapítható, hogy
a) az elvégzett ellátást nem vezették ki a várakozási sorból,
b) az országos várólista nyilvántartás nem tartalmazza a kötelezően nyilvántartandó adatok teljes körét,
c) az adott ellátáshoz tartozó várólista nyilvántartási tétel bármely adata az egyeztetési időpontban nem felel meg 
a jogszabályban, valamint a kitöltési útmutatóban foglaltaknak.
(3) A  NEAK az  (1)  bekezdés szerinti adathiány, illetve a  (2)  bekezdésben meghatározott adathiba által érintett 
nyilvántartási tételekről, valamint az érintett fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatokról hibalistát készít.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti adathiány, illetve a  (2)  bekezdés szerinti adathiba által érintett ellátások nem 
finanszírozhatóak mindaddig, amíg az adathiány, illetve az adathiba fennáll.
(5) Az  (1)  bekezdés szerinti adathiány megszüntetéséig, illetve a  (2)  bekezdés szerinti adathiba kijavításáig 
a szolgáltató tárgyhavi elszámolási összegét – az 5. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével – az érintett 
esetek számának és a  mindenkori alapdíj 20%-ának szorzataként meghatározott összeggel csökkenteni kell.  
Ha az  adathiány megszüntetése, illetve az  adathiba kijavítása a  tárgyhónapot követően sem történik meg, 
az adathiány megszüntetéséig, illetve az adathiba kijavításáig az érintett esetek számának és a mindenkori alapdíj 
20%-ának szorzatával egyező összeggel a szolgáltató havi finanszírozási díját csökkenteni kell.
(6) Ha a  várólista nyilvántartási tétel ellátott esetként nyilvántartott, azonban az  ellátás adata vagy részjelentése 
az  aktuális elszámolási időszakban a  teljesítmény-elszámolásra jelentett adatok között nem szerepel,  
akkor az (5) bekezdésben foglaltak alkalmazandóak, kivéve, ha a szolgáltatónál a teljesítmény-elszámolás keretében 
a folyamatban lévő ellátás jelentésére legalább részben sor került.
(7) Ha a várólistán hibásan közzétett nyilvántartási tétel bármely adata az országos várólista nyilvántartásba történt 
felvételt követően nem felelt meg a jogszabályban, valamint a kitöltési útmutatóban foglaltaknak és a rendszeresen 
elvégzett ellenőrzés alapján küldött első hibaüzenetet követő 10 munkanapon belül sem került sor a  várólista 
nyilvántartási tétel adatának a  kijavítására az  országos várólista nyilvántartásban, akkor a  tárgyhónapot követő 
hónaptól kezdődően a hiba kijavításáig a szolgáltató finanszírozását az (5) bekezdés szerint csökkenteni kell.
(8) Ha az  (1)  bekezdés szerinti adathiány, illetve a  (2)  bekezdés szerinti adathiba folyamatosan, a  (3)  bekezdés 
szerinti listára való felkerülését követő hetedik egyeztetési időpontban is fennáll, a  NEAK az  érintett tételeket 
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– az  (5)  bekezdés szerinti szankció mellőzésével – véglegesen kivezeti a  (3)  bekezdés szerinti listáról. A  kivezetett 
tételek finanszírozására nem kerül sor.
(9) A (4)–(7) és (10) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a finanszírozási szerződés hatálybalépését követő 
két hónap teljesítményének elszámolása során.
(10) A  várólistán hibásan ütemezett ellátások a  (7)  bekezdés szerinti hibával azonos elbírálás alá esnek, ezen 
ellátásokra az  (5)  bekezdés szerinti szankciót kell alkalmazni. E  bekezdés alkalmazásában hibás az  ütemezés,  
ha a várakozási listán nyilvántartott esetről – a szakmai ok miatti halasztással várakozók kivételével – az ütemezés 
ellenőrzésének időpontjában megállapítható, hogy az ütemezés
a) a lehetséges ellátási helyek kihagyásával történt, és
b) a  tervezett ellátás időpontja legalább 14 nappal meghaladja az  egészségügyi szolgáltatónál az  esetre a  hozzá 
tartozó intézményi várólistán kiadható legkorábbi tervezhető ellátási napot.
(11) A  (10)  bekezdés szerinti legkorábbi tervezhető ellátási nap meghatározása érdekében a  tervezhető ellátási 
helyek számát úgy kell meghatározni, hogy ellátási naponként az  ütemezhető ellátások minimális esetszáma 
a  finanszírozási tárgyévet megelőző év „1” térítési számú kategóriában elszámolt átlagos egy ellátási napra jutó 
esetszámának várólistánként a 35. számú mellékletben meghatározott százaléka legyen.
(12) Nem kell alkalmazni a  (10) és (12)  bekezdés szerinti szabályokat, ha az  egészségügyi szolgáltató várólistáján 
a finanszírozási tárgyévet megelőző évben a tervezett várakozási idő nem haladta meg a 60 napot.
(13) Az  Ebtv. 5/B.  § u)  pontja szerinti intézményi előjegyzési lista tekintetében az  (1)–(9)  bekezdésben foglaltakat 
alkalmazni kell.
4/D.  § (1) Az  5. számú mellékletben a  várólista csökkentés soron szereplő előirányzat (e § alkalmazásában 
a továbbiakban: előirányzat) felhasználásánál a fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási 
szabályokat a (2)–(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.
(2) A  várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók részére az  előirányzat terhére az  aktív fekvőbeteg-
szakellátást végző szervezeti egységen végzett – a  14. számú mellékletben szereplő Térítési kategória mezőben 
megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel jelentett – ellátásokra az  alapdíj 110%-ának és az  elszámolható 
súlyszám szorzatának megfelelő finanszírozási díj számolható el, és az  ellátás teljesítményét nem kell figyelembe 
venni a tárgyhavi teljesítmény számításában.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat a várólista csökkentési program kezdő időpontjában már a szolgáltató várólistáján 
nyilvántartott beteg részére végzett ellátás esetén a  NEAK által megállapított keretösszeg mértékéig lehet 
alkalmazni.
(4) A  (2)  bekezdésben foglaltakat a  várólista csökkentési program kezdő időpontjában még más szolgáltató 
várólistáján nyilvántartott, a  várólista csökkentési programba bevont, átirányítással más szolgáltató várólistájára 
áthelyezett és az  átirányítás szerinti szolgáltató által ellátott beteg részére végzett ellátás esetén az  előirányzaton 
belül erre a célra országos szinten meghatározott keretösszeg mértékéig lehet alkalmazni, figyelembe véve az átadó 
szolgáltatónként a várólista csökkentési cél eléréséhez szükséges többlet ellátási igényt.
(5) A  40.  § (7)  bekezdésében foglaltak alkalmazásában a  teljesített ápolási nap számítása során a  (2)  bekezdés 
szerinti ellátások ápolási napját nem kell beszámítani.
(6) A  (2)–(4) és (5)  bekezdésben foglaltak akkor alkalmazhatóak, ha a  szolgáltató a  2013. november 1. és  
2014. október 31. közötti időszakban a várólista csökkentéssel érintett várólistáihoz tartozó ellátásainak 1-es térítési 
kategóriával jelentett és elszámolt súlyszámot az  adott várólista csökkentési programmal érintett tárgyidőszaki 
finanszírozási év kezdetétől a  finanszírozási év végéig terjedő időszakban is teljesítette (a továbbiakban: bázis 
teljesítmény).
(7) Veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet miatt elhalasztott ellátások esetén a  szolgáltató (6)  bekezdés 
szerinti bázis teljesítményét a  veszélyhelyzettel, vagy egészségügyi válsághelyzettel érintett finanszírozási évben 
a  veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet időtartamával és mértékével arányosan csökkentve kell 
figyelembe venni.
(8) Ha a  (6)  bekezdés szerinti feltétel nem teljesül, a  (2)  bekezdés szerinti finanszírozási kedvezmények összegét 
a  finanszírozási év lezárását követően a  következő finanszírozási évben elszámolható finanszírozási összegből 
a NEAK utólagosan visszavonja.
4/E.  § (1) Az  5. számú mellékletben várólista csökkentés soron szereplő előirányzat (e § alkalmazásában 
a  továbbiakban: előirányzat) felhasználásánál a  járóbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási 
szabályokat a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.
(2) A  várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók részére a  4/D.  § (3) és (4)  bekezdése szerinti esetekre, 
az előirányzat terhére, a kapcsolódó járóbeteg-szakellátásban a beavatkozást megelőzően kivizsgálási céllal végzett 
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ellátásokat – ide nem értve az  5. számú mellékletben meghatározott Laboratóriumi ellátás előirányzat terhére 
elszámolható beavatkozásokat – a 6/A. és a 14. számú melléklet szerinti jelentésben a Térítési kategória mezőben 
megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel kell jelenteni.”

4. §  Az R. az 5. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„Jelentési szabályok”

5. §  Az R. 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az (1)–(3) és a (6) bekezdés szerinti ellátások elszámolása az elszámolásukkor érvényben lévő díj szerint történik.”

6. §  Az R. az 5/C. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„Elszámoláshoz kapcsolódó egyéb rendelkezések”

7. § (1) Az R. 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egy teljesítményegység forintértéke:)
„b) az  a)  pont hiányában az  egészségügyért felelős miniszter és az  államháztartásért felelős miniszter által 
kihirdetett alapdíj,”

 (2) Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A NEAK a szolgáltató részére az (1) bekezdés szerinti díjat havonta, az államháztartásról szóló törvény és annak 
végrehajtási rendelete szerint utalványozza.”

8. § (1) Az R. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  teljesített szolgáltatás jelentésére finanszírozási eljárásrend van érvényben, a  szolgáltató a  teljesítmény-
jelentése során ennek alapján jelentheti a  teljesítményét. A  szolgáltató arról a  szervezeti egységéről jelentheti 
az ellátást elszámolásra, amely szervezeti egységén az ellátás történt.”

 (2) Az R. 26. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép, és a § egyúttal a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az R. 3/A. számú mellékletében szereplő S és T BNO ellátásokat 1,45 szorzó alkalmazásával kell finanszírozni.
(8) Ha az  egészségügyi szolgáltató bármilyen térítési kategóriában nyújtott ellátásának díját az  e  rendeletben 
meghatározott szorzó alkalmazásával kell megállapítani, több szorzó együttes alkalmazhatósága esetén csak 
egyszeresen és a magasabb szorzó vehető figyelembe.”

9. §  Az R. a 27. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„A tervezett éves keret megállapításának szabályai”

10. §  Az R. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27.  § (1) A  finanszírozási szerződésben minden ellátási forma tekintetében meghatározható a  szolgáltató által 
nyújtható szolgáltatások köre, a tervezett éves keret, a teljesítés időbeli ütemezése, valamint a tervezett éves keret 
feletti ellátások köre. A  járóbeteg-, és aktív fekvőbeteg-szakellátás, az  általános anesztéziában végzett egynapos 
fogászati ellátás, az  aktív fekvőbeteg-szakellátási háttérrel nem rendelkező önálló egynapos sebészeti ellátások  
(a továbbiakban: önálló egynapos ellátások), továbbá a molekuláris diagnosztikai vizsgálatok (PCR) és laboratóriumi 
ellátások, valamint a  krónikus fekvőbeteg ellátás tervezett éves keretének finanszírozó általi megállapítása 
az e rendeletben foglaltak szerint történik.
(2) A  finanszírozó minden év januárban honlapján közzéteszi a  tárgyidőszakot megelőző finanszírozási év 
(november–október) adatai alapján meghatározott, az  (1)  bekezdésben nevesített ellátások tervezett éves keretét 
szolgáltatónkénti és ellátási formánkénti bontásban.
(3) A járóbeteg-szakellátásban és a molekuláris diagnosztikai, valamint az önálló egynapos ellátások és az általános 
anesztéziában végzett egynapos fogászati ellátást nyújtó szolgáltatók tervezett éves keretét a  tárgyidőszakot 
megelőző finanszírozási évben (november–október) nyújtott ellátások képezik. Az  egyes szolgáltatók tervezett 
éves keretének emelésére – az  5. számú mellékletben meghatározott előirányzat emelése nélkül – csak abban 
az esetben van lehetőség, ha az adott ellátási formában a tárgyévet megelőző finanszírozási évben a szolgáltatók 
által nyújtott ellátások alapján számított tervezett éves keret erre lehetőséget biztosít az összes tervezett éves keret 
újraosztásával.
(4) Aktív fekvőbeteg-szakellátásban a  tervezett éves keret mértékét szakmaspecifikusan, azaz szakmánként 
és betegségcsoportonként, az  R. 3. számú melléklete szerinti betegségcsoportok szerint összesített egy 
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esetre jutó országos átlagfinanszírozás mértéke alapján kell meghatározni, az  egészségügyi szolgáltató által 
a  tárgyidőszakot megelőző finanszírozási évben nyújtott teljesítménye alapján, mely teljesítményben az  R. 4. 
számú melléklete szerinti meghatározott intézeti körben végezhető ellátások és a  99 Főcsoport nélküli homogén 
betegségcsoportokba tartozó ellátások a  jelentett összsúlyszám szerint kerülnek figyelembevételre. Az  egyes 
szolgáltatók tervezett éves keretének emelésére – az  5. számú mellékletben meghatározott előirányzat emelése 
nélkül – csak abban az  esetben van lehetőség, ha az  adott ellátási formában a  tárgyévet megelőző finanszírozási 
évben a szolgáltatók által nyújtott ellátások alapján számított tervezett éves keret erre lehetőséget biztosít az összes 
tervezett éves keret újraosztásával.
(5) A krónikus fekvőbeteg szakellátásban a 8. számú melléklet táblázatának 2. és 3. sorában foglalt ellátásai esetén 
az érintett szervezeti egységekre jutó tervezett éves keret mértékét a tárgyévet megelőző év betegforgalma, ellátási 
napjai, a krónikus szorzók, valamint a krónikus alapdíj figyelembevételével kell meghatározni. A szolgáltató az előző 
évi teljesítménye alapján számított tervezett éves keretre jogosult a tárgyévben.
(6) Az  (5)  bekezdés szerinti krónikus fekvőbeteg szakellátás tervezett éves keretére az  egészségügyi szolgáltatók 
az általuk nyújtott ellátási eseményektől függetlenül havonta jogosultak, azzal, hogy ha teljesítményük nem éri el 
a tervezett éves keret 80%-át, úgy a havi finanszírozás mértékét a teljesítményük alapján kell utalványozni.
(7) A  tervezett éves keretek mértéke a  tárgyidőszakot megelőző finanszírozási évben jelentett ellátások 
alapján csökkenthető. A  molekuláris diagnosztikai vizsgálatok (PCR) esetén a  100% feletti tervezett éves 
keretkihasználtságot elérő egészségügyi szolgáltatók tervezett éves kerete nem csökkenhet.
(8) A  finanszírozási évre vonatkozóan az  egyes ellátási formákra – a  mindenkor hatályos költségvetési törvény 
figyelembevételével – rendelkezésre álló tervezett éves kereteket a  28. számú melléklet összesítve tartalmazza. 
A tervezett éves keretet éves szinten, valamint időarányosan – az ellátási igények változásának figyelembevételével –  
havi bontásban kell meghatározni. A  tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret bontását a  28. számú melléklet 
tartalmazza az egyes ellátási formákra meghatározott tárgyidőszakra vonatkozó országos szezonális index alapján.
(9) A  tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret havi bontása a  szolgáltató által megadott szezonális index 
alapján történik, azzal, hogy az  egyes hónapra vonatkozó szezonális index nem haladhatja meg a  havi országos 
szezonális index 20 százalékkal növelt vagy csökkentett mértékét, és a  tizenkét havi összes százalékos index 
összege nem térhet el a 100 százaléktól. A szolgáltató a szezonális indexet évente egy alkalommal, a finanszírozónak 
a tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret értékéről szóló értesítése kézhezvételétől számított 15 napon belül 
határozhatja meg. Ha a  szolgáltató nem határozza meg a  szezonális indexét, a  tervezett éves keret havi bontása  
a 28. számú mellékletben az egyes ellátási formákra meghatározott tárgyidőszakra vonatkozó országos szezonális 
index figyelembevételével történik.
(10) Az  új finanszírozási évre vonatkozó tervezett éves keret megállapításáig – átmenetileg – a  járó- és aktív 
fekvőbeteg-szakellátás, molekuláris diagnosztikai (PCR), önálló egynapos ellátási és általános anesztéziában 
végzett egynapos fogászati ellátási és a  laboratóriumi ellátások, krónikus fekvőbeteg-szakellátás tervezett éves 
keretét a  szolgáltató részére a  finanszírozási évet megelőző finanszírozási év utolsó hónapjára meghatározott, 
miniszteri tartalék terhére biztosított növekmény nélküli tervezett éves keret (a továbbiakban: átmeneti tervezett 
éves keret) alapján kell megállapítani. A finanszírozási évet követő hónapokra vonatkozó havi tervezett éves keret 
meghatározásánál az  átmeneti tervezett éves keretet úgy kell korrigálni, mintha az  adott hónapra vonatkozó 
szezonális index egytizenketted lett volna.
(11) A tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret megállapítása a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó,
a) a  népegészségügyi program keretében jogszabály szerint végzett 42400 kódszámú mammográfiás szűrés és 
a 42700 kódszámú nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálat,
b) a  jogszabály szerinti újszülöttkori öröklődő anyagcsere-betegségek szűrése és a  42190 kódszámú újszülöttkori 
objektív hallásszűrés,
c) az  R.-ben meghatározott 29700 kódszámú boncolás teljes belszervi vizsgálattal, a  29703 kódszámú boncolás 
problémaorientált, részleges belszervi vizsgálatokkal, a  29704 kódszámú boncolás mellőzésekor végzett 
tevékenység és a 29790 kódszámú boncolás utáni szövettani vizsgálat tevékenységek,
d) a 29/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálatok,
e) a 12611 kódszámú transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben mentési feladatok ellátása során 
tevékenység,
f ) országosan szervezett, népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó 11045, 11303, 
11050, 29001, 29003, 29004, 29005, 29006, 42151, 42750 kódszámú beavatkozások,
g) meddőségkezelési ellátásokhoz kapcsolódó 16640, 16641, 16642, 16643, 16644 kódszámú beavatkozások
kivételével történik.
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(12) A tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret megállapítása a finanszírozási szempontból aktív fekvőbeteg-
szakellátásnak minősülő
a) szülés mint esemény,
b) újszülöttek első ellátási eseményéért járó súlyszámérték azon része, amely a komplikációmentes 2499 g születési 
súly feletti újszülött ellátásáért elszámolható, ideértve az  intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről 
és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátás keretében végzett, az  újszülött 0–4 napos korban történő 
életkorhoz kötött szűrővizsgálatait is,
c) boncolás és
d) a 28/B. számú melléklet szerinti feltételekkel az ott meghatározott ellátások
kivételével történik.
(13) A (11) és (12) bekezdésben foglalt ellátásokat a finanszírozó az R.-ben meghatározott súlyszám- vagy pontérték 
szerint a szolgáltató teljesítményjelentése alapján számolja el.
(14) Ha az  egészségügyi szolgáltató önálló egynapos sebészeti ellátásra vonatkozó finanszírozási szerződése 
megszűnik, a  feladatára megállapított tervezett éves keretet az  egészségügyért felelős miniszter egyidejű 
tájékoztatása mellett a  finanszírozó év közben is szétoszthatja az  önálló egynapos sebészeti ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatók között.
(15) Intézményi összevonások esetén, ha az  egyik intézmény aktív fekvőbeteg-szakellátásra nem, csak önálló 
egynapos ellátásra vonatkozóan rendelkezett finanszírozási szerződéssel, annak tervezett éves keretének 
mértékével a  másik integrációval érintett egészségügyi szolgáltató aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó 
tervezett éves keretét kell növelni azzal, hogy ezen keret terhére a  továbbiakban is kizárólag egynapos sebészeti 
tevékenység végezhető.
(16) A  finanszírozó az  önálló egynapos ellátásra vonatkozó tervezett éves keret megállapításainak szabályaitól 
eltérhet, ha az  egészségügyi szolgáltató a  minőségi mutatók – ideértve a  szövődmények arányát is – alapján 
az önálló egynapos ellátásokra finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatók országos átlagától 
eltér. Az eltéréshez az egészségügyért felelős miniszter jóváhagyása szükséges.
(17) A  29/A.  § (1)  bekezdése szerinti orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok esetében 
az  országos keret a  laboratóriumi ellátás 5. számú melléklet szerinti előirányzat összegének 70 százaléka alapján 
meghatározott mennyiség. Orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 
részére a  tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret az  országos keret terhére az  átmeneti tervezett éves 
keret megállapításának szabálya szerint a  finanszírozási év első hónapjára megállapított keret arányában kerül 
megállapításra.
(18) A  finanszírozó a  többletkapacitás-befogadásokat, valamint az  egyéb ellátási kötelezettségben bekövetkezett 
változásokat figyelembe véve a  tárgyévet követő évben a  tervezett éves keretet az  esetszámok teljesülésének 
megfelelően korrigálja. A finanszírozó a honlapján szolgáltatónkénti bontásban közzétett minőségi mutatók alapján 
javaslatot tehet a tervezett éves keret módosítására. A finanszírozó a javaslatot az Országos Kórházi Főigazgatóság 
fenntartásában lévő szolgáltatók vonatkozásában az országos kórház-főigazgató részére, más szerv fenntartásában 
álló aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók vonatkozásában a  fenntartó részére jóváhagyásra megküldi. 
A  finanszírozó a  tervezett éves kereteket az  egészségügyért felelős miniszter egyetértését követően a  honlapján 
közzéteszi.
(19) Ha a finanszírozó tudomására jut, hogy az egészségügyi szolgáltató a területi ellátási kötelezettségébe tartozó 
beteg ellátását megtagadta, kikéri az  országos tisztifőorvos véleményét, amely alapján a  finanszírozó az  országos 
kórház-főigazgató, illetve más szerv fenntartásában álló szolgáltató esetén a fenntartó értesítésével az egészségügyi 
szolgáltató tervezett éves keretét esetenként járóbeteg-szakellátásban legalább 1, aktív fekvőbeteg-szakellátásban 
legalább 2 súlyszámnak megfelelő mértékkel csökkenti.”

11. §  Az R. a 27/A. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„Tervezett éves keret módosítása”

12. §  Az R. 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27/A. § (1) A 27. § szerinti tervezett éves keretet módosítani kell:
a) az Eftv. és az Eftv. vhr. alapján engedélyezett, ellátási forma megváltozásával járó kapacitásátcsoportosítás esetén 
a kapacitásegységre jutó szakma szerinti országos átlag figyelembevételével,
b) az Eftv. és az Eftv. vhr. alapján történt többletkapacitás-befogadás esetén, kivéve a  tervezett éves keret terhére 
történt többletkapacitás-befogadást,
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c) az egészségügyi államigazgatási szerv által megállapított feladatváltozás esetén,
d) az ellátási terület Eftv. és az Eftv. vhr. alapján történő módosításával, kivéve, ha a felek az Eftv. 5/B. § (2) bekezdés 
a) pontja szerinti közös kérelmükben úgy rendelkeznek, hogy a tervezett éves keret ne kerüljön módosításra, illetve 
ha a b) pont alapján az ellátási terület módosítására az Eftv. és az Eftv. vhr. alapján többletkapacitás-befogadással 
összefüggően történt, és ha a befogadás más egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét is érinti,
e) a finanszírozásra vonatkozó szabályok változásának teljesítményre és tervezett éves keretre gyakorolt hatásával, 
kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik, vagy a  finanszírozásra vonatkozó szabályok változáshoz többletforrás 
biztosítása nem társult,
f ) a  fenntartó jóváhagyása alapján a  kihasználatlan tervezett éves keret fenntartásában lévő szolgáltatók közötti 
átcsoportosításával, a finanszírozó és a fenntartó között létrejött megállapodás alapján,
g) az Eftv. 2. § (3) bekezdése szerinti megállapodás, illetve szerződéskötés esetén.
(2) Az aktív fekvőbeteg-szakellátásra lekötött kapacitás krónikus fekvőbeteg-szakellátásra történő átcsoportosítása 
esetén az aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó tervezett éves keretet az átcsoportosított krónikus kapacitásra 
jutó finanszírozási összeggel csökkenteni, és ezen finanszírozási összegnek megfelelő mértékben növelni kell 
a krónikus fekvőbeteg-szakellátás 5. számú melléklet szerinti előirányzatát.
(3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti módosítást igénylő kapacitásváltozás esetén annak módosítása az  egy 
kapacitásegységre jutó szakma szerinti országos átlag alapján történik.
(4) Az  (1) bekezdés szerinti módosítást igénylő feladatváltozás esetén – az egészségügyi államigazgatási szervnek 
a  feladatváltozással érintett valamennyi szolgáltatóra vonatkozó döntése alapján – a  finanszírozó a  feladatra 
jutó tervezett éves keretet az  egészségügyi államigazgatási szerv által engedélyezett szolgáltatásoknak 
a feladatváltozással érintett ellátási terület lakossága által a módosítás évét megelőző finanszírozási évben történt 
igénybevétele alapján állapítja meg, és csoportosítja át a  feladatváltozással érintett szolgáltatók tervezett éves 
kerete között.
(5) Az  (1)  bekezdés g)  pontja szerinti módosítás a  megállapodó, illetve szerződő felek erre vonatkozó külön 
megállapodása szerint történik. Külön megállapodás hiányában a  feladatváltozással érintett szolgáltatók tervezett 
éves keretét a finanszírozó a megállapodás, illetve szerződés szerinti feladatra jutó mértékben módosítja.
(6) Ha az  ellátási terület változása tervezett éves keret módosítását igényli, az  átcsoportosítás az  egészségügyi 
államigazgatási szervnek az ellátási terület változásával érintett valamennyi egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó 
döntése alapján, a szolgáltatásoknak a változással érintett ellátási terület lakosai általi, a módosítás évét megelőző 
finanszírozási évben történt igénybevétele arányában történik.
(7) Ha a  szolgáltató személyi, illetve tárgyi feltételek hiányában átmenetileg nem tudja teljesíteni a  szerződésben 
vállalt ellátási kötelezettségét, a  szolgáltató fenntartója a  szolgáltatás nyújtását átmenetileg teljesítő szolgáltató 
fenntartójával megállapodik a  finanszírozási keret átmeneti átcsoportosításában, illetve rendelkezik a  saját 
fenntartásában lévő intézmények közötti átcsoportosításáról. Megállapodás, illetve fenntartói rendelkezés 
hiányában a finanszírozó a szerződésben vállalt ellátási kötelezettség teljesítésének elmaradásával érintett feladatra 
jutó finanszírozási keretet átcsoportosítja.
(8) Ha váratlan esemény vagy előre nem látható módon bekövetkezett ellátási szükséglet feladatnövekedéssel jár, 
az egészségügyért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, az országos tisztifőorvos 
kérelme alapján a  28. számú melléklet szerinti tartalék terhére engedélyezheti az  ennek megfelelő, országos 
alapdíjjal történő díjazás kifizetését. Ha a tartalékban meghatározott forrás túllépése szükséges, az egészségügyért 
felelős miniszter döntéséhez az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulása szükséges.
(9) Az Eftv. 7. § (3) bekezdése szerinti kapacitás-átcsoportosítás abban az esetben jár – a 27. § (18) bekezdése szerinti 
eljárás keretében – tervezett éves keret átcsoportosítással, ha
a) az  átcsoportosítással az  adott egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerződésében szereplő szakma 
megszűnik, a  megszűnő szakmához tartozó ellátási területet ezután ellátó egészségügyi szolgáltató részére 
a feladatra jutó tervezett éves keretet megállapítása a (6) bekezdés alapján történik,
b) az átcsoportosítással az adott egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerződésében az egészségügyi 
szolgáltatónál új szakma kerül kialakításra, és az  egészségügyi szolgáltató fenntartója az  e  szakmához 
meghatározott ellátási területet korábban ellátó egészségügyi szolgáltató fenntartójával tervezett éves keret 
meghatározott részének átadásáról és annak mértékéről is megállapodik.
(10) A (9) bekezdés b) pontjában foglaltak irányadók arra az esetre is, amikor a járóbeteg-szakellátás ellátási szintjei 
között történik a területi ellátási kötelezettség módosítása.
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(11) Nem kell módosítani a  tervezett éves keretet abban az  esetben, ha szünetelés miatt az  egészségügyi 
államigazgatási szerv egy adott szakellátás vonatkozásában más egészségügyi szolgáltatót jelöl ki, és a  kijelölés 
időtartama a 30 napot nem haladja meg.
(12) A  (13)  bekezdésben meghatározott eset kivételével a  fenntartó kezdeményezheti a  finanszírozónál a  saját 
fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltatók közötti tervezett éves keret átcsoportosítást.
(13) Ha a  (12)  bekezdés szerinti átcsoportosítással érintett, állami tulajdonban lévő egészségügyi szolgáltatók 
tekintetében a fenntartói jogokat nem ugyanaz a szerv gyakorolja, az állami tulajdonban lévő szolgáltatók közötti 
tervezett éves keret átcsoportosítást az egészségügyért felelős miniszter kezdeményezheti. Ha az átcsoportosítással 
érintett egészségügyi szolgáltatók valamelyikének tekintetében a  fenntartói jogokat más gyakorolja, az  állami 
tulajdonban lévő szolgáltatók közötti átcsoportosítást az  egészségügyért felelős miniszter és a  fenntartó közösen 
kezdeményezheti.”

13. §  Az R. 28. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) Ha a  szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvőbeteg-szakellátási teljesítménye  
– ide nem értve a  41/A.  § (1)  bekezdése szerinti elvi egynapos teljesítménymennyiség tárgyhónapra vonatkozó 
mértékét meghaladó teljesítményt, valamint a  27. § (11)  bekezdése szerint elszámolt teljesítményt – meghaladja 
az  (1) bekezdés szerint elszámolt teljesítményt, a finanszírozó legfeljebb 4 százalék többletteljesítményt az alapdíj  
25 százalékával számol el.”

14. §  Az R. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31.  § (1) A  finanszírozás az  5. számú melléklet szerinti összevont szakellátás előirányzata terhére történik. 
Az ellátások kódjait az R. tartalmazza.
(2) A  társadalombiztosítási és szociális ellátásokkal kapcsolatos orvosszakértői tevékenység az  R. 2. számú 
mellékletében meghatározott pontértékkel finanszírozható.”

15. §  Az R. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32.  § (1) A  CT, MRI vizsgálatok elszámolására a  szakellátás orvosának beutalása alapján kerülhet sor. A  CT vagy 
MRI berendezés használatához kötött, az R. 2. számú mellékletében meghatározott beavatkozások finanszírozóhoz 
történő jelentése kizárólag a készülékkel rendelkező munkahely kódján történhet.
(2) A szolgáltató a  tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig megküldi a finanszírozónak a CT-MRI vizsgálatok 
teljesítményét a 15. számú melléklet szerinti adattartalommal.
(3) Nem számolható el járóbeteg-szakellátási teljesítményként az aktív fekvőbeteg osztályon kezelés alatt álló beteg 
részére nyújtott CT, MRI vizsgálat, ideértve az aktív fekvőbeteg ellátással összefüggésben a felvétel és az elbocsátás 
napján elvégzett vizsgálatot is.”

16. §  Az R. a 33. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„Betegszállítás”

17. § (1) Az R. 35. § (8)–(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) A  NEAK az  otthoni szakápolás végzésére jogosult szolgáltató szerződési ajánlatát 15 napon belül elbírálja, 
elfogadás esetén az erről küldött értesítést követően 7 napon belül – a rendelkezésre álló kereten belül – megköti 
a  finanszírozási szerződést. A  szerződésben az  elszámolható normatív vizitszám, illetve ellátási napok száma  
(a továbbiakban: kapacitás) – 3 havi bontásban – a  szolgáltató ellátási területéhez tartozó települések 
lakosságszáma alapján kerül meghatározásra. Negyedévre lekötött kapacitást a  szolgáltató havi bontásban úgy 
használhatja fel, hogy egy hónapban a  rendelkezésre álló keret legfeljebb 37%-át használhatja fel. A  teljesítmény 
elszámolása havi bontásban történik. A finanszírozási szerződésben lekötött, illetve havonta elszámolt teljesítményt 
a NEAK háromhavonta felülvizsgálja, és a fel nem használt kapacitást átcsoportosítja oda, ahol arra igény jelentkezik. 
Negyedévente legfeljebb a  három hónapra lekötött kapacitásnak és a  tárgyévi időarányos kapacitásmaradvány 
10%-ának megfelelő teljesítmény számolható el, ha az országos teljesítés a  tárgyhónapban kevesebb, mint a havi 
előirányzat. A NEAK a következő évi szolgáltatói kapacitás megállapításánál az előző évi teljesítményt is figyelembe 
veszi.
(9) A  finanszírozási szerződésben egy teljes szakápolói munkaidőre legfeljebb napi 8 vizit, szakirányú terápiás 
szolgáltatás esetén napi 8 vizit köthető le. A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó munkaidejére időarányosan 
csökkentett kapacitás köthető le. A NEAK a teljesített viziteket csak abban az esetben finanszírozza, ha a szakápolás 
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és a szakirányú tevékenységekre számított díjazás aránya nem haladja meg a finanszírozási szerződésben rögzített 
összes tevékenységre számított díj 70%-át.
(10) Az otthoni szakápolás keretében ápolási tevékenységek legfeljebb 14 vizitre, otthoni hospice ellátás legfeljebb 
50 napra rendelhetőek el, amelyek ismételt orvosi vizsgálat alapján – új elrendelő lap kitöltésével – az  ápolás 
tevékenységek esetében az  első elrendeléstől számított 12 hónapon belül további három, az  otthoni hospice 
ellátás esetében mindösszesen további két alkalommal megismételhetők. Szakirányú rehabilitációs tevékenységek 
– a  logopédia kivételével legfeljebb két hónapos időtartamú kúránként – legfeljebb 28 vizitre rendelhetőek el, 
amelyek az első elrendeléstől számított 12 hónapon belül egy alkalommal megismételhetőek, azzal, hogy a krónikus 
esetek rehabilitációs tevékenységei csak az  akut megbetegedésben szenvedő betegek ellátását követően, 
a fennmaradó szabad kapacitás terhére láthatók el. A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást követően ismételt ápolási, 
illetve szakirányú rehabilitációs tevékenységek új elrendelő lap kitöltésével rendelhetők el. Ápolási tevékenységek 
újabb megbetegedés esetén 14 vizitre ismételten elrendelhetők, amelyek orvosi vizsgálat alapján – új elrendelő 
lap kitöltésével – esetenként, az  első elrendeléstől számított 12 hónapon belül további három alkalommal 
megismételhetők. Szakirányú tevékenységek újabb megbetegedés esetén 28 vizitre ismételten elrendelhetők, 
amelyek orvosi vizsgálat alapján – új elrendelő lap kitöltésével – esetenként, az  első elrendeléstől számított  
12 hónapon belül további egy alkalommal megismételhetők. Az  egy alkalomra elrendelt, az  egyik naptári évről 
a  következő naptári évre áthúzódó ellátást abba a  naptári évbe tartozó ellátásnak kell tekinteni, amelyik évben 
az ellátás igénybevétele megkezdődött.
(11) Ha a  beteg állapota szükségessé teszi, a  háziorvos, a  NEAK ellenőrző főorvosának egyetértésével, egyedileg 
meghatározott ápolási és szakirányú tevékenységekre egyaránt, további ellátást rendelhet el, ha a  kapacitás 
a szolgáltatónál rendelkezésre áll.”

 (2)  Az R. 35. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Az  a  szakápolási szolgáltató, aki telephelyén kívül vagy külterületen lakó biztosítottat lát el, a  NEAK-kal 
kötött szerződés alapján területi pótlékra jogosult. A területi pótlék összege a (13) bekezdés szerinti alapdíj 10%-a. 
A  (13)  bekezdés szerinti díj 20%-ának megfelelő összegű területi pótlék illeti meg a  szolgáltatót, ha 2000 főnél 
kisebb lakosságszámú településen történt a  szakápolás, illetve az  otthoni hospice ellátás. A  NEAK a  telephelyen 
kívüli településen végzett szakápolás esetén a  területi pótlékot a  szerződés szerinti havi keretösszegen felül 
számolja el.”

18. §  Az R. 36. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § egyúttal a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  rehabilitációs ellátást végző szervezeti egységek által nyújtott ellátásokat – ide nem értve a  rehabilitációs 
ellátási program szerinti nappali ellátásokat, valamint a  1804, 1806, 2301 és a  2303 szakmakóddal rendelkező 
osztályok ellátásait – a  rehabilitációs ellátási programcsoportok kódolási szabályairól szóló rendelet alapján kell 
jelenteni.
(7) A rehabilitációs ellátást végző szervezeti egységek által nyújtott ellátások – ide nem értve a rehabilitációs ellátási 
program szerinti nappali ellátásokat, valamint a  1804, 1806, 2301 és a  2303 szakmakóddal rendelkező osztályok 
ellátásait – csak abban az esetben finanszírozhatóak az E. Alap terhére, ha azok finanszírozó felé történő jelentése 
a  37.  § (7) bekezdése és a  rehabilitációs ellátási programcsoportok kódolási szabályairól szóló rendelet alapján 
történik.”

19. §  Az R. a következő 36/A–36/C. §-sal egészül ki:
„36/A.  § (1) Az  aktív fekvőbeteg-szakellátás területén a  külön jogszabályban meghatározott sürgősségi ellátási 
szinteknek megfelelő szolgáltatást nyújtó, vagy a traumatológiai ellátás területén 24 órás, folyamatos betegfelvételt 
biztosító szolgáltató abban az esetben jogosult az R.-ben meghatározott havi fix összegű díjra, ha
a) a  gyógyintézetben intenzív osztály és legalább 3 további szakmában szervezett aktív fekvőbeteg osztály 
működik, ideértve a mátrix szervezetben működő gyógyintézeteket is,
b) a  működési engedély szerinti szakmákban a  sürgősségi betegellátás folyamatos biztosításához szükséges 
személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik,
c) a tárgyhónapban a díjazással érintett szervezeti egység jogszabályban előírt sürgősségi betegellátást végez.
A díjazás fedezetére az 5. számú melléklet szerinti összevont szakellátás előirányzata szolgál.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket – a b) és c) pontban foglaltak kivételével – nem kell alkalmazni a speciális 
sürgősségi centrumok esetében.
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(3) Az  egészségügyi szolgáltató a  2012. december 31-ét követő intézményi integrációt megelőzően önálló 
egészségügyi szolgáltatóként működő telephelye után is jogosult az  R. 16. számú melléklete szerinti díjazásra,  
ha a telephely esetében az (1)–(2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak, és a díjazásra a telephely
a) az integrációt megelőzően jogosult volt, vagy
b) az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti 
előzetes többletkapacitás-befogadási eljárás keretében válik jogosulttá.
(4) Az  egészségügyi szolgáltató akkor is jogosult az  R. 16. számú melléklete szerinti díjazásra, ha a  (3)  bekezdés 
a) pontja szerinti telephelyen működő osztály kapacitását olyan telephelyre csoportosítja át, amely az R. 16. számú 
melléklete szerinti díjazásban nem részesült.
(5) Az  (1)  bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató a  4602 szakmakódú szervezeti egységek által végzett 
ellátásokról a 13. számú melléklet szerinti adattartalmú adatlapot köteles a havi teljesítményjelentéssel egyidejűleg 
megküldeni a  finanszírozó számára. Az  adatlap nélkül a  szervezeti egységen nyújtott ellátás nem finanszírozható. 
Az adatlap formanyomtatványát és annak kitöltési útmutatóját a NEAK a honlapján közzéteszi.
36/B. § (1) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás területén
a) a 4000 kardiológia szakma II. és III. progresszivitási szintjén,
b) a 0900 neurológia szakma II. és III. progresszivitási szintjén,
c) a 0901 stroke ellátás II. progresszivitási szintjén,
d) az 1900 tüdőgyógyászat szakma III. progresszivitási szintjén
szakmaspecifikus őrzőt működtető egészségügyi szolgáltató 600 000 Ft havi fix összegű díjra jogosult szakmánként 
azzal, hogy a díjazás nem növelhető több, azonos szakmához tartozó őrző működtetése esetén.
(2) Az  egészségügyi szolgáltató a  2012. december 31-ét követő intézményi integrációt megelőzően önálló 
egészségügyi szolgáltatóként működő telephelye után is jogosult az  (1)  bekezdés szerinti díjazásra, ha arra 
a telephely az integrációt megelőzően jogosult volt.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti díjazás fedezetére az  5. számú melléklet szerinti összevont szakellátás előirányzata 
szolgál.
36/C. § Az újszülöttek objektív hallásszűrését követő ellátások végzésére a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi 
Albert Klinikai Központban (2917), a  Debreceni Egyetem Klinikai Központban (2894), a  Heim Pál Országos 
Gyermekgyógyászati Intézetben (2877), Pécsi Tudományegyetemen (2912), valamint a Semmelweis Egyetemen (2915) 
működő verifikációs központok 20 millió forint/év fix összegű finanszírozásban részesülnek, amelyet a  finanszírozó 
minden év januárjában utalványoz.”

20. §  Az R. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. § (1) Egy fekvőbeteg-osztályos ellátási eset – az R. 8. számú melléklet 4. és 6–8. pontja, valamint 12–14. pontja 
szerinti nagy értékű műtéti eljárások, beavatkozások kivételével – egy ellátási esetnek minősül, amelynek típusát 
a  fekvőbeteg-ellátó osztály aktív vagy krónikus minősítése határozza meg. Önálló ellátási esetnek minősül 
a  kórházban meghalt beteg boncolása is. Ha az  R. 8. számú melléklet 4. és 6–8.  pontja, valamint 12–14.  pontja 
szerinti nagy értékű műtéti beavatkozás történt, a nagy értékű eljárás, illetve beavatkozás és az azt megelőző ellátás 
önálló ellátási esetként jelenthető a vonatkozó szabályok alapján.
(2) Ha egy beteget több aktív osztályon kezeltek – függetlenül az áthelyezés indokától – egy aktív ellátási esetként 
kell kezelni. Újabb aktív ellátási esetnek minősül, ha az ellátási esetek között 30 napot meghaladó krónikus osztályon 
történő elhelyezésre került sor.
(3) Az  ellátásokat a  (2)  bekezdésre is figyelemmel önálló esetekként kell jelenteni, ha a  beteget aktív és krónikus 
osztályon is kezelték.
(4) Az  R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátások esetén az  aktív ellátást 
követően a normatív ápolási idő leteltétől kezdődően számolható el a finanszírozási napi díj.
(5) Az aktív fekvőbeteg-szakellátási osztályon a főbeavatkozás és a mozgásszervi rehabilitáció szerinti ráépített HBCs 
is elszámolható, ha az ellátási esetnél az aktív fekvőbeteg-szakellátási ellátáson túl az aktív fekvőbeteg-szakellátási 
osztályon rehabilitációra is sor került.
(6) Az  aktív fekvőbeteg-szakellátási osztályon kezelt felső határnapot meghaladó idejű esetnél (a továbbiakban: 
hosszú ellátási eset) a  felső határnapot meghaladó időtartamra a napi díjazást a krónikus ellátás napi alapdíjának 
75 százalékában kell megállapítani. Az  intenzív osztályon a  hosszú ellátási eset napi díja a  krónikus ellátás napi 
alapdíjának a négyszerese.
(7) A nappali kórházi ellátás nem számolható el heti pihenőnapra, vasárnapra és munkaszüneti napokra.
(8) A 39. § (2a) bekezdése szerinti ellátásokat
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a) nappali ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató, valamint
b) az  ellátásoknak megfelelő szakmákban nappali kórházi ellátásra szerződött fekvőbeteg szakellátást nyújtó 
szolgáltató
jelentheti.
(9) A  szolgáltató a  14. számú melléklet szerinti adatlap 1–20.  pontjának kitöltésével köteles a  37.  § (7)  bekezdése 
szerint jelentést küldeni az  osztályra felvett betegek közül azokról, akiknek az  ellátása a  tárgyhónap végéig nem 
fejeződött be. A felvétel és az eltávozás, áthelyezés napja egy napnak számít.
(10) Az  Eftv. alapján létrehozott nappali és kúraszerű ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató 
részére az  R.-ben önálló elszámolási tételként meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali 
ellátásokat a  hozzárendelt súlyszámmal lehet elszámolni, ha az  ellátás megfelel a  4.  § (3)  bekezdésében és 
a  finanszírozási szerződésben foglalt feltételeknek, továbbá az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható 
járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az  igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági 
feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabályoknak.
(11) A  rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás elszámolásának szabályait az  egészségbiztosításért 
felelős miniszter rendelete tartalmazza.
(12) Ha a  beteg állapota szükségessé teszi, a  kezelőorvos kezdeményezésére a  NEAK ellenőrző főorvosának 
jóváhagyását követően a  rehabilitációs ellátási program – az  egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében 
meghatározott feltételekkel – legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható.”

21. §  Az R. a következő 41/A. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Aktív fekvőbeteg-szakellátás keretében végzett egynapos ellátások
41/A. § (1) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében az egyes egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában meg kell 
határozni azt a  maximális teljesítmény mennyiséget, melyet a  szolgáltatók a  tárgyévet megelőző finanszírozási 
évben elszámolt teljesítményükből az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről 
szóló miniszteri rendelet és az R. szerinti teljesítményként számoltak el. Ezen teljesítménymennyiség is a tervezett 
éves keret részét képezi, melyre a tervezett éves keret megállapításának szabályai irányadóak.
(2) A szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvőbeteg-szakellátás keretében egynapos sebészeti 
ellátásként jelentett és elszámolt teljesítményéneket a finanszírozó az alapdíj 100%-kal számolja el.
(3) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás keretében egynapos sebészeti ellátásként jelentett és elszámolt teljesítmények 
elszámolása 1,1-es szorzó alkalmazásával történik.”

22. §  Az R. 44/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44/A.  § Az  1309 általános anesztéziában végzett fogászati ellátás szakmában működési engedéllyel rendelkező, 
az R.-ben meghatározott egészségügyi szolgáltató az R. szerinti egynapos ellátás nyújtására jogosult. Ezen ellátási 
formára meghatározott keret csak az általános anesztéziában végzett fogászati ellátásra fordítható és számolható el.”

23. §  Az R. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § egyúttal a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az 5. számú melléklet szerinti Extrafinanszírozás előirányzat terhére az előre nem tervezhető, rendkívüli, egyedi 
aktív fekvőbeteg-szakellátások a  NEAK főigazgatójának döntése alapján akkor finanszírozhatóak, ha az  ellátás 
közvetlen költsége az R. 3. számú mellékletében foglalt homogén betegségcsoportokhoz rendelt súlyszám alapján 
meghatározott díjtétel közvetlen költségének ötszörösét meghaladja.
(1a) Az R. 8. melléklet szerinti ellátások az Extrafinanszírozás előirányzat terhére nem finanszírozhatók.”

24. §  Az R. a következő IV/B. fejezettel egészül ki:
„IV/B. AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETBEN ALKALMAZHATÓ FINANSZÍROZÁS SZABÁLYAI
50/D. § (1) Ha az egészségügyi válsághelyzettel, járványügyi intézkedéssel kapcsolatos védekezés céljaira tekintettel 
az egészségügyi szolgáltatók működőképessége másképpen nem biztosítható, az egészségügyért felelős miniszter 
a NEAK főigazgatójának javaslatára dönthet átlagfinanszírozás bevezetéséről, melynek havi mértéke egészségügyi 
szolgáltatóként a  bevezetést megelőző, az  akadályoztatással érintett ellátási forma 12 havi utalványozott 
finanszírozási díja havi átlagának megfelelő díj. Az átlagfinanszírozás éves összege nem haladhatja meg a gyógyító-
megelőző ellátások érintett jogcíme éves előirányzatának összegét.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak bevezetése nem érinti az egészségügyi szolgáltatók e rendeletben meghatározott 
kötelezettségeit, ideértve különösen a teljesítményjelentést és a jogviszony ellenőrzést.
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(3) Az  átlagfinanszírozás számítása során figyelmen kívül kell hagyni a  nem rendszeres finanszírozási díjakat, 
továbbá a  Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás, valamint a  Célelőirányzatok jogcím terhére, 
a  Művesekezelés, a  Működési költségelőleg, a  Várólista csökkentés, az  Extrafinanszírozás, a  Nagyértékű 
gyógyszerfinanszírozás és a  Speciális finanszírozású szakellátás előirányzatok terhére utalványozott finanszírozási 
díjat. Ezeknek az ellátásoknak a finanszírozása az általános szabályok szerint történik.
(4) Az  átlagfinanszírozás alkalmazása részlegesen, az  elrendelésre okot adó körülmény által indokolt mértékben, 
meghatározott egészségügyi szolgáltatók, ellátási formák és az  5. számú melléklet szerinti egyes ellátási 
előirányzatok esetében is elrendelhető.
50/E.  § (1) A  válsághelyzeti finanszírozás keretében biztosított átlagfinanszírozás az  egészségügyi szolgáltatók 
rendelkezésre állása és a  betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében az  államháztartás számviteléről 
és a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló jogszabályokban meghatározottak szerint használható fel, 
a betegellátás volumene által indokolt mértékben.
(2) Az átlagfinanszírozás felhasználható bármilyen, az átlagfinanszírozásra okot adó körülmény kezelésére szolgáló 
védelmi vagy védekezéshez kapcsolódóan szükséges, más forrásból meg nem térülő kiadásokra is.
(3) Az átlagfinanszírozás tárgyhónapban fel nem használt összegét az egészségügyi szolgáltató a következő időszak 
betegellátására, vagy lejárt szállítói tartozásállományának rendezésére fordítja.
(4) Az  átlagfinanszírozás terhére elszámolt kiadást a  szolgáltató a  későbbiekben más bevétele terhére – ideértve 
az Egészségbiztosítási Alap, valamint a központi költségvetés forrásait – nem számolhatja el.
(5) Az  egészségügyi szolgáltató az  (1)–(3)  bekezdés szerinti kiadásairól az  átlagfinanszírozással érintett időszak 
végén a fenntartója számára beszámolót készít.
(6) A  fenntartó az  (5)  bekezdés szerinti beszámoló alapján vizsgálja a  felhasználás jogszerűségét, indokoltságát 
és arányosságát, a  beszámolót jóváhagyja, vagy átdolgozásra visszaküldi és intézkedésre hívja fel a  szolgáltatót. 
A  fenntartó a  beszámolókra vonatkozó intézményi összesítést elektronikusan megküldi a  finanszírozó számára 
az intézményi beküldési határidőt követő 10 munkanapon belül.
(7) Ha az  átlagfinanszírozást az  egészségügyi szolgáltató jogszerűtlenül használja fel, a  finanszírozó intézkedik 
a jogszerűtlenül felhasznált összeg következő havi finanszírozásból történő levonásáról.
(8) A  finanszírozó havi szinten összeveti a  szolgáltatók teljesítményét és az  átlagfinanszírozás mértékét, és erről 
havonta tájékoztatást ad az  egészségügyért felelős miniszter részére, amely tartalmazza a  NEAK főigazgatójának 
javaslatát az  átlagfinanszírozás további fenntartására, vagy megszüntetésére. A  finanszírozó – az  egészségügyért 
felelős miniszter jóváhagyásával – az átlagfinanszírozás intézményi mértékét módosíthatja, ha a teljesítményadatok 
alapján a folyamatos betegellátás érdekében szükséges.
(9) Az  átlagfinanszírozás megszüntetéséről a  NEAK főigazgatója javaslatára az  egészségügyért felelős miniszter 
dönt.”

25. §  Az R. a következő 76/Z. § a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) 2021. évre vonatkozóan a tervezett éves keretet a 2019. évi teljesítmények alapján kell meghatározni, amelynek 
mértéke nem lehet kevesebb az előző évben meghatározott keret mértékénél.
(7) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 697/2020. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.11.) 
megállapított 36. § (6) bekezdését a 2021. április 1. napján kezdődő ellátásoktól kell alkalmazni.
(8) A  Módr.11.-gyel megállapított 36.  § (6a)  bekezdését a  2021. november 1. napján kezdődő ellátásoktól kell 
alkalmazni.”

26. § (1) Az R. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. 9. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R. 12. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R. 28. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) Az R. 28/A. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (6) Az R. 30. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

27. §  Az R.
a) 4/B. §-ában az „5/A. §” szövegrész helyébe a „4/C. §” szöveg,
b) 6/A.  § (4)  bekezdésében az  „országos havi átlagos teljesítménydíj” szövegrész helyébe az  „országos havi 

átlagos finanszírozási összeg” szöveg,
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c) 26. § (5) bekezdésében a „teljesítményfinanszírozás” szövegrész helyébe az „egészségügyi ellátások nyújtása” 
szöveg,

d) 27/B.  § (1)  bekezdésében az  „a TVK felhasználása során a  szerződés szerinti ellátási kötelezettségeit” 
szövegrész helyébe az „a szerződés szerinti ellátási kötelezettségeit” szöveg,

e) 27/B.  § (3)  bekezdésében az  „aktív fekvőbeteg-szakellátást vagy egynapos sebészeti ellátást nyújtó 
szolgáltató teljesítményvolumene” szövegrész helyébe az  „aktív fekvőbeteg-szakellátást vagy önálló 
egynapos sebészeti ellátást nyújtó szolgáltató tervezett éves kerete” szöveg,

f ) 28.  § (1)  bekezdésben a  „NEAK” szövegrész helyébe a  „finanszírozó”, a  „TVK-nak” szövegrész helyébe 
a „tervezett éves keretnek” szöveg, és a „TVK” szövegrész helyébe a „tervezett éves keret” szöveg,

g) 28.  § (1a)  bekezdésében a  „NEAK” szövegrész helyébe a  „finanszírozó” szöveg, az „a 27. § (5)  bekezdés 
a)–d)  pontja, valamint a  29/B.  § (2)  bekezdése” szövegrész helyébe a  „27.  § (11) bekezdés a)–g)  pontja, 
valamint a 4/E. § (2) bekezdése” szöveg,

h) 28.  § (1c) és (1d)  bekezdésében az  „a 27. § (2a)  bekezdése szerinti elvi egynapos teljesítménymennyiség” 
szövegrész helyébe az „az elvi egynapos teljesítménymennyiség” szöveg,

i) 28.  § (2)  bekezdésben a „27.  § (5)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti, valamint a  29/B.  § (2)  bekezdése szerinti 
járóbeteg-szakellátási és (7)  bekezdése szerinti aktív fekvőbeteg-szakellátási szolgáltatások” szövegrész 
helyébe az „a 27. § (11) bekezdés a)–g) pontjai, valamint a 4/E. § (2) bekezdése szerinti járóbeteg-szakellátási 
és a 27. § (12) bekezdése szerinti aktív fekvőbeteg-szakellátási szolgáltatások” szöveg,

j) 28. § (3) bekezdésében a „TVK-t” szövegrész helyébe a „tervezett éves keretet” szöveg,
k) 28. § (5) bekezdésében a „teljesítményvolumen” szövegrész helyébe a „tervezett éves keret” szöveg,
l) 29. § h) pontjában a „teljesítmény mennyiséget” szövegrész helyébe a „tervezett éves keret” szöveg,
m) 29/A. § (1) és (2) bekezdésében a „teljesítménydíjazása” szövegrész helyébe a „díjazása” szöveg,
n) 30.  § (1)  bekezdésben az  „az egészségügyi szolgáltató megküldi a  finanszírozónak az  elszámoláshoz  

a  6/A. számú melléklet szerinti teljesítményjelentést” szövegrész helyébe az „az egészségügyi szolgáltató 
megküldi a finanszírozónak a 6/A. számú melléklet szerinti teljesítményjelentést” szöveg,

o) 30.  § (2a)  bekezdésében a „27.  § (5)  bekezdés g)  pontja szerinti beavatkozásért megállapított díj 80%-át” 
szövegrész helyébe a „27. § (11)  bekezdés f )  pontja szerinti beavatkozásra vonatkozóan megállapított és 
visszaigazolt díj 80%-át” szöveg,

p) 31. § (4) bekezdésében a „teljesítménydíjazás” szövegrész helyébe a „finanszírozás” szöveg
q) 32/A. § (3) bekezdésében a „TVK-mentesen” szövegrész helyébe a „tervezett éves keret felett” szöveg,
r) 32/A. § (4) bekezdésében a „TVK-jának” szövegrész helyébe a „tervezett éves keretének” szöveg,
s) 37. § (1) bekezdés f ) pontjában a „teljesítménymennyiség” szövegrész helyébe „tervezett éves keret” szöveg,
t) 28/B. számú mellékletének az „A TVK megállapítása alóli kivételek” címe helyébe az „A tervezett éves keret 

alóli kivételek” cím
lép.

28. §  Hatályát veszti az R.
a) 2. § s) pontja,
b) 5/A. §-a,
c) 28/A–28/C. §-a,
d) 29/B. §-a,
e) 43/B. §-a,
f ) 48/C–48/G. §-a,
g) 50. §-a,
h) 28/A. számú melléklete.

29. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1–23. §, a 26. § (2), (3) és (6) bekezdése, a 27. § és a 28. §, valamint a 2., 3. és 6. melléklet 2021. április 1-jén lép 

hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 697/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés
2021. évi 

előirányzat

  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás  

  Praxisfinanszírozás 121 492,0

Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás 71 558,9

Indikátorrendszer finanszírozása 7 300,0

  Eseti ellátás díjazása 649,3

  Ügyeleti szolgálat 13 106,2

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 214 106,4

  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

  Iskolaegészségügyi ellátás 2 317,1

  Védőnői ellátás 24 009,8

  Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4

  MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6

  MSZSZ: nőgyógyászat 96,3

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 27 028,2

3. Fogászati ellátás 42 494,1

4. Otthoni szakápolás 5 596,8

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 9 796,9

6. Művesekezelés 27 771,1

  Célelőirányzatok

  Méltányossági alapon történő térítések 3 911,3

  Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55,0

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint 
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása

1 250,0

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20,0

Egészségügyi dolgozók 2018–2021. évi béremelésének fedezete 365 441,1

  Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete 3 830,1

  Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése 15 029,1

Fiatal szakorvosok támogatása 320,8

7. Célelőirányzatok összesen 389 857,4

8. Mentés 45 479,1

9. Laboratóriumi ellátás 24 266,1

  Összevont szakellátás

    Járóbeteg-szakellátás 184 457,8

Népegészségügy fejlesztése 2 717,5

Működési költségelőleg 2 000,0

Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás 3 501,4    

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás 4 800,0

    Fekvőbeteg-szakellátás 629 035,5

                aktív fekvőbeteg-szakellátás 534 534,8

                krónikus fekvőbeteg-szakellátás 87 573,1

                fogvatartottak egészségügyi ellátása 1 927,6
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                várólista csökkentés 5 000,0

    Extrafinanszírozás 1 000,0

    Speciális finanszírozású szakellátás 51 211,9

10. Összevont szakellátás összesen 878 724,1

12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 10 658,5

13. Finanszírozási rendszer átalakítása 45 000,0

14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 119 659,8

ÖSSZESEN 1 840 438,5
”
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2. melléklet a 697/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„9. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

 

 
 

 
                        
Szolgáltató NEAK kódja:                      Elrendelő lap sorszáma: .......................... 

 
SZAKÁPOLÁSI ELRENDELŐ LAP 

 Otthoni szakápolást végző szolgáltató  neve: 
........................................................................................... 

   címe: 
........................................................................................... 

    
 A beteg  neve: ..................................................................................................... 
   lakóhelye: ............................................................................................. 
   telefonszáma: ....................................................................................... 
   Társadalombiztosítási azonosító jele:                     
   születési adatai: .............. év .......................... hó ......... nap 
    
  
 Fekvőbeteg-intézeti ápolást kiváltó diagnózis (BNO-10)*             
 Kórházi kezelés időtartama: .....................................-tól ...................................-ig* 
    
  
 Szakápolás elrendelés dátuma:                   
    
 A beteg szakápolásba vételének dátuma:                   
    
 Meghosszabbítás esetén az első szakápolásba vétel dátuma:                   
    
 Hányadik „folyamatos elrendelés”      
    
    
  
 Alapbetegség (BNO-10)             
    
 Kísérőbetegség(ek), szövődmény(ek) (BNO-10)             
    
 Szakápolás elrendelését indokló diagnózis (BNO-10)             
    
 Ellátást befolyásoló tényezők (Z00-Z99)             
    
    
  
 Elrendelt vizitek (1 elrendelésnél maximum 14)       
 Gyakorisága: .......................................................................................................................................... 
  
    
  
 Az ellátás típusa:    szakápolás 
    
     szakirányú terápiás szolgáltatás 

(gyógytorna  
   , fizioterápia    , logopédia    ) 

    
 A beteg állapota:    teljes ápolásra szoruló 

beteg 
   részleges ápolásra szoruló 

beteg 
   önellátó beteg 

    
 Az orvos szakápolásra vonatkozó elrendelése a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet  
1. számú melléklete szerint ellátható tevékenységből. 
 (A megfelelőt kérjük X-szel megjelölni.) 
                        
 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12. 
 Elrendelést javasoló orvos neve**: .................................................     Pecsét száma: ...................... 
 Elrendelő orvos neve: ........................................................................  Pecsét száma: ........................... 
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 Az elrendelő orvos munkahelyének azonosítója: 
 
Háziorvosi szolgálat kódja:                                              vagy Intézet azonosítója: 
 
                                      

 
Dátum: ....................................... év ................ hó ........ 
nap 

          P. H.   ...................................................... 

                                           aláírás 
 

 Az otthoni szakápolást elfogadom, és egyben kijelentem, hogy más szolgáltatótól térítésmentesen szakápolást 
nem veszek igénybe. Tudomásul veszem, hogy 1 térítésmentes vizit 3 óránál hosszabb nem lehet. 
 Dátum: ........................... év ............... hó ....... 
nap 

 beteg (törvényes képviselő) 
aláírása: ....................................... 

 * Kitöltése minden esetben kötelező. Adatai: a jelenlegi ellátást indokló diagnózis miatti utolsó kórházi kezelésre 
vonatkoznak. 
 ** Kitöltése a 4-es és 11-es tevékenységi kör esetén kötelező” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. melléklet a …/2020. (…). Korm. rendelethez  
 
Az R. 12. számú melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A) A vizitdíj megállapítása a betegellátás típusa, valamint a beteg önellátó képessége szerint 
   Szakápolási ellátás  Szakirányú 

 A beteg önellátó képességének 
foka 

 elrendelhető vizitek száma és az alapdíj 
szorzók 

  (rehabilitációs)  

   1-14-ig  további  tevékenység, 
alapdíj szorzók 

 Teljes ápolást igénylő esetben  1,0 1,0  
1,0 

 Részleges ápolást igénylő esetben  0,9  0,8   
 Önellátásra képes beteg esetében  0,8  0,5  - 

” 
 

4. melléklet a …/2020 (…) Korm. rendelethez  
 

„28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez 
 

2021. évre vonatkozó súlyszám és pontszám 
 

1. A járóbeteg-szakellátás – ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is – 2020. november 1. és 2021. 
október 31. közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos pontszám mértéke: 78 143 207 080 

3. melléklet a 697/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az R. 12. számú melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A) A vizitdíj megállapítása a betegellátás típusa, valamint a beteg önellátó képessége szerint

 A beteg önellátó képességének foka

Szakápolási ellátás  Szakirányú

elrendelhető vizitek száma és az alapdíjszorzók  (rehabilitációs) 

1–14-ig  további
 tevékenység, alapdíj-  

szorzók

 Teljes ápolást igénylő esetben 1,0 1,0 1,0

 Részleges ápolást igénylő esetben 0,9  0,8  

 Önellátásra képes beteg esetében 0,8  0,5 –
”

4. melléklet a 697/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2021. évre vonatkozó súlyszám és pontszám

 1.  A járóbeteg-szakellátás – ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is – 2020. november 1. és 2021. október 31. közötti teljesítési 
időszakra vonatkozó országos pontszám mértéke: 78 143 207 080 pont. Ebből az  egészségügyért felelős miniszter 
által az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett, a  folyamatos ellátás biztosításával vagy 
egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret 10 000 000 pont.

 2.  Az  aktív fekvőbeteg-szakellátás 2020. november 1. és 2021. október 31. közötti teljesítési időszakra vonatkozó 
országos súlyszám mértéke: 2 035 075 súlyszám. Ebből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,
a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló 

keret, valamint
b) egyéb szakmapolitikai célok fedezete
200 súlyszám.
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 3.  Az egyes ellátási formák 2021. finanszírozási évre vonatkozó országos szezonális indexe:

Hónap Fekvőbeteg-szakellátás Járóbeteg-szakellátás

2020. november 1/12 1/12

2020. december 1/12 1/12

2021. január 1/12 1/12

2021. február 1/12 1/12

2021. március 1/12 1/12

2021. április 1/12 1/12

2021. május 1/12 1/12

2021. június 1/12 1/12

2021. július 1/12 1/12

2021. augusztus 1/12 1/12

2021. szeptember 1/12 1/12

2021. október 1/12 1/12
”
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5. melléklet a 697/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„28/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2021. évre vonatkozó súlyszám mennyisége

A B C D E F

Megyekód Intézménykód
Intézmény

Aktív fekvőbeteg 

szakellátás

Egynapos sebészeti 

ellátás

Általános anesztéziában 

végzett egynapos fogászati 

ellátás

Összesen

éves (súlyszám) éves (súlyszám) éves (súlyszám) éves (súlyszám)

1 01 1052 Mohácsi Kórház 6 201.36 622.95 0.00 6 824.31

2 01 2912 Pécsi Tudományegyetem 94 925.94 0.00 281.06 95 207.00

3 01 A316 Siklósi Kórház Nonprofit Kft. 0.00 367.61 0.00 367.61

4 01 C353 URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 0.00 769.71 0.00 769.71

5 01 H770 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. 453.59 0.00 0.00 453.59

6 01 N584 Komlói Egészségcentrum BUESZ Egészségügyi Központ 2 565.36 340.74 0.00 2 906.10

7 01 N591 Szigetvári Kórház 5 094.72 0.00 0.00 5 094.72

8 02 1084 Bajai Szent Rókus Kórház 15 032.24 358.99 0.00 15 391.23

9 02 1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 63 006.90 0.00 96.10 63 103.01

10 02 N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 13 477.11 493.25 0.00 13 970.37

11 03 1243 Orosházi Kórház 9 940.31 436.14 0.00 10 376.45

12 03 R464 Békés Megyei Központi Kórház 48 330.33 78.73 0.00 48 409.07

13 04 1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény 3 981.18 0.00 0.00 3 981.18

14 04 1345 Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 0.00 843.67 0.00 843.67

15 04 1391 Sárospatak Város Rendelőintézete 0.00 818.70 0.00 818.70

16 04 1400 Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet 0.00 458.62 0.00 458.62

17 04 1407 Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 7 238.33 120.57 0.00 7 358.90

18 04 M058 Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 3 186.27 530.01 0.00 3 716.28

19 04 N684 Almási Balogh Pál Kórház, Ózd 7 809.07 0.00 0.00 7 809.07

20 04 R730
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház

101 649.53 0.00 0.00 101 649.53
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21 05 1454
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely – Makó

8 189.91 918.67 0.00 9 108.58

22 05 1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza 3 475.12 0.00 0.00 3 475.12

23 05 1487 Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 12 728.56 0.00 0.00 12 728.56

24 05 2917 SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 95 117.49 0.00 322.50 95 439.99

25 05 M226 Kisteleki Térségi Eü. Központ Nonprofit Kft. 0.00 331.46 0.00 331.46

26 06 1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 49 858.29 0.00 0.00 49 858.29

27 06 H059 Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 0.00 971.75 0.00 971.75

28 06 M934 Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros 17 454.74 93.47 0.00 17 548.20

29 07 1601 Csornai Margit Kórház 0.00 532.97 0.00 532.97

30 07 1630 Lumniczer Sándor Kórház – Rendelőintézet 0.00 372.11 0.00 372.11

31 07 1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 51 335.55 0.00 0.00 51 335.55

32 07 1644 Karolina Kórház-Rendelőintézet 5 299.67 0.00 0.00 5 299.67

33 07 1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 14 035.24 0.00 0.00 14 035.24

34 07 2948 KARDIREX Egészségügyi Központ Győr Kft. 0.00 665.19 0.00 665.19

35 08 1683 Gróf Tisza István Kórház, Berettyóújfalu 8 256.70 271.69 0.00 8 528.39

36 08 2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 101 672.79 0.00 393.28 102 066.08

37 08 R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 38 997.53 194.53 0.00 39 192.06

38 09 2899 Mátrai Gyógyintézet 3 090.74 0.00 0.00 3 090.74

39 09 N581 Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet 6 669.95 348.76 0.00 7 018.71

40 09 N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger 27 972.36 0.00 0.00 27 972.36

41 09 N682 Bugát Pál Kórház, Gyöngyös 6 938.98 401.69 0.00 7 340.67

42 10 1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 12 754.68 0.00 0.00 12 754.68

43 10 1871 Selye János Kórház, Komárom 1 406.45 538.83 0.00 1 945.28

44 10 1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya 27 281.08 0.78 0.00 27 281.87

45 10 K404 Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft., Tata 2 053.05 114.26 0.00 2 167.31

46 11 1903 Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet 10 439.19 473.15 0.00 10 912.35

47 11 1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 17 720.76 0.00 0.00 17 720.76

48 11 1945 Margit Kórház Pásztó 0.00 455.04 0.00 455.04

49 12 1980 Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, Dabas 0.00 318.55 0.00 318.55

50 12 2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 24 471.25 305.59 0.00 24 776.83
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51 12 2052 Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 0.00 483.60 0.00 483.60

52 12 2057 Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet 0.00 456.36 0.00 456.36

53 12 2073 Tüdőgyógyintézet Törökbálint 7 479.84 0.00 0.00 7 479.84

54 12 2090 Vecsés Város Egészségügyi Szolgálat 0.00 325.13 0.00 325.13

55 12 2095 Jávorszky Ödön Kórház, Vác 14 472.41 124.80 0.00 14 597.21

56 12 2103 Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Érd 0.00 1 018.80 0.00 1 018.80

57 12 2911
URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejl.  és Üzemeltető Közh. 
Nonp. KFT

762.83 0.00 0.00 762.83

58 12 N588 Misszió Egészségügyi Központ, Veresegyház 0.00 326.28 0.00 326.28

59 12 N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd 15 857.96 0.00 0.00 15 857.96

60 12 R595 JUMP CONSULTING Kft., Budaörs 0.00 1 709.54 0.00 1 709.54

61 12 S104 Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány 0.00 1 001.08 0.00 1 001.08

62 13 2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 46 592.66 0.00 0.00 46 592.66

63 13 2162 Siófoki Kórház – Rendelőintézet 11 056.71 341.80 0.00 11 398.51

64 13 3205 Kistérségi Járóbetegellátó Központ, Barcs 0.00 471.66 0.00 471.66

65 13 A216 Egészségügyi Nonprofit Kft., Fonyód 0.00 540.89 0.00 540.89

66 13 N683 Nagyatádi Kórház 4 336.03 151.22 0.00 4 487.26

67 14 2230 Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda 14 518.24 292.61 0.00 14 810.85

68 14 N599
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi 
Oktatókórház

83 588.83 0.00 0.00 83 588.83

69 15 2324
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház –  
Rendelőintézet

36 100.04 0.00 0.00 36 100.04

70 15 2378 Kátai Gábor Kórház, Karcag 7 927.27 0.00 0.00 7 927.27

71 15 8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 3 866.05 0.00 0.00 3 866.05

72 15 N586 Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 2 064.64 32.92 0.00 2 097.56

73 15 N596 Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 6 251.60 270.96 0.00 6 522.56

74 16 2392 Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet 0.00 687.24 0.00 687.24

75 16 2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház 25 486.28 0.00 0.00 25 486.28

76 16 2436 Paksi Gyógyászati Központ 0.00 415.17 0.00 415.17
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77 16 N582 Dombóvári Szent Lukács Kórház 5 001.05 346.38 0.00 5 347.43

78 17 2531 Szent László Kórház, Sárvár 0.00 463.10 0.00 463.10

79 17 N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 45 544.44 0.00 0.00 45 544.44

80 18 2535 Magyar Imre Kórház, Ajka 8 540.99 642.21 0.00 9 183.20

81 18 2586 Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 5 390.15 440.20 0.00 5 830.34

82 18 2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 2 640.04 0.00 0.00 2 640.04

83 18 2611 Zirci Erzsébet Kórház – Rendelőintézet 0.00 374.43 0.00 374.43

84 18 2893 Állami Szívkórház Balatonfüred 3 856.20 0.00 0.00 3 856.20

85 18 H505 Szent Donát Várpalota Kft. 0.00 1 739.07 0.00 1 739.07

86 18 N592 Deák Jenő Kórház, Tapolca 480.00 443.52 0.00 923.52

87 18 N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 38 984.32 0.00 0.00 38 984.32

88 19 2703 Keszthelyi Kórház 4 463.96 427.17 0.00 4 891.13

89 19 2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház 36 258.82 0.00 0.00 36 258.82

90 19 2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa 13 472.80 675.29 0.00 14 148.08

91 19 N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 825.71 0.00 0.00 825.71

92 20 0765 HT Medical Center Eü. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 0.00 639.88 0.00 639.88

93 20 2872 MRE Bethesda Gyermekkórháza 6 680.63 0.00 191.29 6 871.92

94 20 2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 26 365.26 0.00 0.00 26 365.26

95 20 2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 17 157.13 0.00 250.00 17 407.13

96 20 2878
Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és 
Infektológiai Intézet

39 962.29 886.39 0.00 40 848.67

97 20 2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 26 146.36 0.00 0.00 26 146.36

98 20 2880
Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és 
Szakrendelő

26 967.56 0.00 0.00 26 967.56

99 20 2886
Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger J. Orsz.
Traumatológiai Int.

43 297.28 0.00 0.00 43 297.28

100 20 2887 Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet 7 672.48 357.57 0.00 8 030.05

101 20 2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 25 472.20 0.00 0.00 25 472.20

102 20 2891 Uzsoki Utcai Kórház 39 922.76 0.00 0.00 39 922.76

103 20 2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 26 717.82 0.00 0.00 26 717.82
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104 20 2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 15 384.49 0.00 0.00 15 384.49

105 20 2903 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 11 735.30 0.00 0.00 11 735.30

106 20 2906 Országos Onkológiai Intézet 56 303.05 0.00 0.00 56 303.05

107 20 2907 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 4 728.81 0.00 0.00 4 728.81

108 20 2910 Országos Sportegészségügyi Intézet 2 531.32 0.00 0.00 2 531.32

109 20 2913 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1 636.57 0.00 0.00 1 636.57

110 20 2915 Semmelweis Egyetem 124 671.71 34.32 474.81 125 180.84

111 20 4026 MAZSIHISZ, Budapest 1 194.94 0.00 0.00 1 194.94

112 20 6072 Budapesti Szent Ferenc Kórház 254.40 0.00 0.00 254.40

113 20 7610 Belvárosi Lipótváros Egészségügyi Szolgálat 0.00 551.71 0.00 551.71

114 20 7990 Vadaskert Alapítvány 1 481.27 0.00 0.00 1 481.27

115 20 A275 Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 0.00 341.64 0.00 341.64

116 20 C278 Kelen Kórház Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Kft. 0.00 320.06 0.00 320.06

117 20 H025 XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 0.00 443.98 0.00 443.98

118 20 H043 Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 0.00 548.71 0.00 548.71

119 20 H915 Budai Egészségközpont Kft. 11 075.81 0.00 0.00 11 075.81

120 20 K358 Ars Medica Lézerklinika Kft., Budapest 0.00 375.68 0.00 375.68

121 20 K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 76 635.24 40.42 0.00 76 675.66

122 20 K405 Premed Pharma Kft., Budapest 0.00 339.42 0.00 339.42

123 20 K409 Istenhegyi Magánklinika Zrt. 0.00 369.68 0.00 369.68

124 20 K413 Pestszentlőrinc-Pestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft. 0.00 414.65 0.00 414.65

125 20 K558 XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 0.00 829.28 0.00 829.28

126 20 K620 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 0.00 470.53 0.00 470.53

127 20 M915 Betegápoló Irgalmas Rend 14 841.33 942.70 0.00 15 784.03

128 20 N511 Szent Margit Kórház, Budapest 12 441.75 0.00 0.00 12 441.75

      Összesen: 1 997 209.95 35 656.24 2 009.04 2 034 875.23
”
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6. melléklet a 697/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„30. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

 

 
 

 
 SZOLGÁLTATÓ NEAK kódja: 
.................................... 

  

    
 Elrendelő lap sorszáma: 
.......................................... 

  

HOSPICE ELRENDELŐ LAP 
 Hospice ellátást végző szolgáltató  neve: ..................................................................................................................... 
   címe: ..................................................................................................................... 
    
 A beteg  neve: 

....................................................................................................................... 
  

   lakóhelye: 
............................................................................................................... 

  

   telefonszáma: 
......................................................................................................... 

  

   társadalombiztosítási azonosító jele:  □□□□□□□□□ 
   születési adatai: .............. év ......................... hó ............ nap   
      
 Fekvőbeteg-intézeti ápolást indokoló diagnózis (BNO-10.)*  □□□□□ 
Kórházi kezelés időtartama:……………………………….-tól …………………………-ig  
    
 Ellátás elrendelés dátuma:  □□□□□□□□ 
 A beteg ellátásba vételének dátuma:  □□□□□□□□ 
 Meghosszabbítás esetén az első ellátásba vétel dátuma:  □□□□□□□□ 
 Hányadik elrendelés:  □□ 
    
 Alapbetegség (BNO-10.)  □□□□□ 
 Kísérő betegség(ek), szövődmény(ek) (BNO-10.)  □□□□□ 
 Elrendelését indokoló diagnózis (BNO-10.)  □□□□□ 
    
 Elrendelt napok száma (1 elrendelésnél maximum 50):  □□ 
 Gyakorisága: 
.......................................................................................................................................... 

  

    
 □  Szakápolás (1)  □  Szociális tevékenység szervezése** (5) 
 □  Tartós fájdalomcsillapítás (2)  □  Diétás gondozás/tanácsadás (6) 
 □  Mentálhigiénes gondozás/tanácsadás (7)  □  Gyógyszerelés tervezése/ellenőrzése (8) 
 □  Gyógytorna (3)  □  Fizioterápia (4) 
        
 Elrendelő orvos neve: 
................................................................................. 
 
Elrendelő orvos aláírása 
........................................................................ 

 Pecsét száma: 
.......................................................... 
 
 

 Dátum: ............. év .............................. hó ............... nap  P. H.  
 Az otthoni ellátást elfogadom és egyben kijelentem, hogy más szolgáltatótól térítésmentesen hospice ellátást nem 
veszek igénybe. 
 Dátum: .............. év .............................. hó ............... nap   
    
    
   ............................................................... 
   beteg aláírása 
 
 
 

Az otthoni ellátást elfogadom és egyben kijelentem, hogy más szolgáltatótól térítésmentesen hospice ellátást nem 
veszek igénybe. 
 Dátum: .............. év .............................. hó ............... nap   
    
    

   ............................................................... 
   beteg aláírása 

 * Kitöltése minden esetben kötelező. Adatai: a jelenlegi ellátást indokló diagnózis miatti utolsó kórházi kezelésre 
vonatkoznak. 
** Kizárólag szervezési feladatok ellátására vonatkozik." 



11254	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	294.	szám	

A Kormány 698/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. alcíme a  következő 3/B. és 
3/C. §-sal egészül ki:
„3/B.  § A  miniszterelnök az  1.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladata végrehajtása érdekében közvetlenül, 
illetve a miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkára útján
a) tárgyal az európai uniós tagállamokkal, illetve az európai uniós intézmények képviselőivel,
b) részt vesz az európai uniós tematikájú kormányülések előkészítésében és a kormányüléseken,
c) részt vesz az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati koordinációs rendszerben,
d) kapcsolatot tart és egyeztet az  európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati álláspontról az  ezért felelős 
miniszterrel és a miniszterekkel,
e) a kormányzati szervektől szakmai álláspontot kérhet, és ezekről egyeztetést kezdeményezhet.
3/C. § A 3/B. §-ban meghatározottakon túl a miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkára közvetlenül 
segíti és támogatja a miniszterelnök munkáját az európai uniós tagsággal összefüggő ügyekben, különösen
a) kapcsolatot tart az Európai Unió intézményei és szervei vezetőinek munkatársaival, vezető tisztviselőivel, valamint 
az Európai Unió állam- és kormányfőinek uniós ügyekkel foglalkozó közvetlen munkatársaival (Sherpa),
b) az európai uniós tagsághoz kapcsolódó stratégiai kérdésekre, kiemelt politikai dossziékra, az  Európai Unió 
jövőjével, fejlődésével kapcsolatos kérdésekre vonatkozó kormányzati álláspont kialakításában, azok képviseletére 
vonatkozó stratégia kidolgozásában, ezekkel összefüggésben a kormányzati munka rendjének és koordinációjának 
meghatározásában,
c) a magyar alkotmányos szervek vonatkozásában az európai ügyekkel kapcsolatos feladataik ellátásában,
d) az Európai Tanácson, az  Európai Unió állam- és kormányfői formációiban, valamint az  Európai Unió egyes 
tagállamainak különböző formációiban képviselendő álláspont kialakításában és képviseletében,
e) az Európai Unió intézményeivel való kapcsolattartásban,
f ) az európai uniós kérdésekkel összefüggésben más európai uniós tagállamokkal és tagjelölt államokkal való 
kapcsolattartásban, különös tekintettel a V4 országokkal való együttműködésre,
g) harmadik államokkal való kapcsolattartásban az Európai Unióval összefüggő kérdések vonatkozásában.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 699/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„3.  § A  Nemzeti Jogszabálytár az  önkormányzati rendeleteket kivéve – a  Nemzeti Jogszabálytáron történő 
regisztrációt vagy az ügyfélkapun történő azonosítást követő, a Nemzeti Jogszabálytárba való belépés esetén –
a) tájékoztatást ad a  lekérdezés napján hatályos jogszabálynak, valamint az  1990. december 31. napjától 
a lekérdezés napját megelőző napig terjedő időszakban hatályban volt jogszabálynak a 2. § szerint közzé nem tett 
valamennyi időállapota egységes szerkezetű szövegéről,
b) biztosítja a  jogszabályok témakör alapján történő, valamint élethelyzeteken alapuló keresésének lehetőségét, 
továbbá a jogszabályokhoz kapcsolódó változásjelzés megküldését.”

2. §  Az R. 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A.  § A  jegyző a  Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által működtetett Integrált Jogalkotási Rendszer 
igénybevételével gondoskodik
a) az önkormányzati rendelet kihirdetését követő öt munkanapon belül az önkormányzati rendelet és valamennyi 
időállapot szerinti egységes szerkezetű szöveg,
b) az  önkormányzati rendelet helyesbítése esetén legkésőbb a  helyesbítés közzétételét követő munkanapon 
az  önkormányzati rendelet helyesbített változatának, valamint a  helyesbítésnek megfelelő egységes szerkezetű 
szöveg
Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételéről.”

3. §  Az R. a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § Ha az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolás Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételére 
– jogszabályban meghatározottak szerint – sor kerül, a közzétételre a 4/A. § szerinti eljárási szabályokat megfelelően 
alkalmazni kell.”

4. §  Az R. 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § (1) A Nemzeti Jogszabálytár önálló felületen biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért 
felelős miniszter, a  fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal), valamint a  helyi 
önkormányzat közötti, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével összefüggő írásbeli kapcsolattartást.
(2) A jegyző a képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt és a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott módon kihirdetett önkormányzati rendeletet legkésőbb a  kihirdetést követő 
harmadik munkanapon, a (4) bekezdésben meghatározott módon küldi meg az illetékes kormányhivatalnak.
(3) Ha az önkormányzati rendelet helyesbítésére van szükség, a jegyző legkésőbb a helyesbítés kihirdetését követő 
munkanapon, a  (4)  bekezdésben meghatározott módon megküldi a  kormányhivatalnak a  helyesbítés tényéről 
történő tájékoztatást és az önkormányzati rendelet helyesbített változatát.
(4) A  jegyző a  (2) és (3)  bekezdés szerinti esetben az  önkormányzati rendeletet, valamint a  (3)  bekezdés szerinti 
tájékoztatást az  (1)  bekezdés szerinti felület (a  továbbiakban: Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás 
Modul) igénybevételével küldi meg a kormányhivatalnak.
(5) A  jegyző a  helyi önkormányzat képviselő-testülete, a  képviselő-testület bizottsága, társulása, valamint 
a  részönkormányzat testülete ülésének jegyzőkönyvét az  ülést követő tizenöt napon belül a  Törvényességi 
Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul igénybevételével küldi meg a kormányhivatalnak.”



11256	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	294.	szám	

5. §  Az R.
a) 8. § (1) bekezdésében az „a kormany.hu” szövegrész helyébe az „a www.kormany.hu” szöveg,
b) 9. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Jogszabálytár működtetésével, fejlesztésével, üzemeltetésével” szövegrész 

helyébe az „a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatásával” szöveg,
c) 9.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli 

Kapcsolattartás Moduljának vonatkozásában kizárólagosan látja el az alábbi” szövegrész helyébe a „Nemzeti 
Jogszabálytár, valamint a  Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul vonatkozásában 
kizárólagosan látja el a következő” szöveg

lép.

6. §  Hatályát veszti az R. 4. § (4) és (5) bekezdése.

7. §  Hatályát veszti az  önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a  fővárosi és megyei kormányhivatalok 
részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet.

8. §  Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
13. pontjában,
a 3. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában,
a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) bekezdésében,
az 5. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) az „A település zöldfelületi rendszere” alcíme a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § A műanyag gyepráccsal kialakított felület összterületének 30%-a számítható be a telekre, építési telekre előírt 
zöldfelületbe.”

2. §  Az R1. 111. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Meglévő építmény bővítése, átalakítása, rendeltetésének módosítása esetében – az építmény fekvése szerinti 
telek tömegközlekedési ellátottságára, településen belüli elhelyezkedésére és beépítési módjára tekintettel – a 42. § 
(1) és (2)  bekezdésében meghatározott követelményeknél megengedőbb követelmények is megállapíthatók 
azzal, hogy a többlet gépjármű tekintetében a 4. melléklet szerint számított személygépkocsi számának 50%-ánál 
kevesebbet a helyi építési szabályzat nem írhat elő.”
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3. §  Az R1. a következő 119. §-sal egészül ki:
„119.  § E  rendeletnek az  egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 700/2020. (XII. 29.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR6.) megállapított 9/B. §-át, 13. § (1) és (3) bekezdését, 14. § (1) bekezdését, 
42.  § (2)  bekezdését, 111.  § (2a)  bekezdését és 2. számú mellékletében foglalt táblázat 5. sorát a  MódR6. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő településrendezési eszköz készítése és módosítása során is alkalmazni kell.”

4. §  Az R1.
a) 13. § (1) bekezdésében és 14. § (1) bekezdésében a „7,5 m-es” szövegrész helyébe a „8 m-es” szöveg,
b) 42.  § (2)  bekezdésében a  „személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani” szövegrész helyébe 

a „személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani azzal, hogyha egy építési telken négy vagy több lakás vagy 
üdülő önálló rendeltetési egységet helyeznek el, önálló rendeltetési egységenként 1,5 személygépkocsi 
elhelyezését kell biztosítani” szöveg,

c) 2. számú mellékletében foglalt táblázat C:5 mezőjében a  „0,6” szövegrész helyébe a  „0,8” szöveg, 
D:5 mezőjében a „30” szövegrész helyébe a „35” szöveg, E:5 mezőjében a „7,5” szövegrész helyébe a „8” szöveg, 
F:5 mezőjében az „50” szövegrész helyébe a „45” szöveg

lép.

2. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.)
a) 7. § (2) bekezdés a) pontjában az „engedélyek megszerzése” szövegrész helyébe az „engedélyek megszerzése, 

bejelentések megtétele” szöveg,
b) 13.  § (5)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában az  „engedélyezési eljáráshoz” szövegrész helyébe 

az  „engedélyezési vagy tudomásulvételi eljáráshoz, az  egyszerű bejelentés alapján végzett építési 
tevékenység hatósági bizonyítványának kiadásához” szöveg,

c) 16.  § (4)  bekezdésében az „engedély iránti” szövegrész helyébe az „engedély vagy tudomásulvétel, az  Étv. 
33/A. §-a szerinti esetben a hatósági bizonyítvány kiadása iránti” szöveg,

d) 25.  § (11)  bekezdés b)  pontjában a „dokumentációt” szövegrész helyébe a „dokumentációt, a  bejelentési 
dokumentációt” szöveg,

e) 33. § (1) bekezdés d) pontjában a „tudomásul vétel” szövegrész helyébe a „tudomásul vétel, vagy az egyszerű 
bejelentés alapján végzett építési tevékenység hatósági bizonyítványának” szöveg

lép.

6. §  Hatályát veszti az Épkiv.
a) 7. § (1) bekezdése,
b) 22. § (6) bekezdésében a „vagy a tudomásulvételhez mellékelt dokumentáció tartalmától” szövegrész.

3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 17.  §-a a  következő (1b)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1b) A  lejárt hatályú építési engedéllyel rendelkező, de használatbavételi engedéllyel vagy használatbavétel 
tudomásulvételével nem rendelkező építményen a  tartószerkezetet vagy a  hasznos alapterület érintő befejező 
építési munkák elvégzésére építési engedélyt kell kérni.”

8. §  Az R2. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett építési tevékenység
a) az (1) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, vagy
b) engedélyezését a kiemelt településképi vélemény nem javasolta.
(4a) A polgármesternek a tervezett építési tevékenység vonatkozásában kiadott településképi véleményét a hatóság 
bizonyítékként veszi figyelembe.”
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9. §  Az R2. 19. § (6) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A határozat az engedély tárgyától függően tartalmaz:)
„g) tájékoztatást arról, hogy az engedély hatálya nem hosszabbítható meg,”

10. §  Az R2. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § Ha az építésügyi hatóság rövidebb időtartamot nem állapít meg, az építési engedély a véglegessé válásának 
napjától számított négy évig hatályos. A  hatályossága alatt, ha az  építési tevékenységet – az  építési napló 
megnyitásával igazoltan – megkezdték, akkor az  építési tevékenység megkezdésétől számított hat éven belül 
az építménynek használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá kell 
válnia. Az építési engedély hatálya nem hosszabbítható meg.”

11. §  Az R2. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az építésügyi hatóság az elvi építési keretengedélyt nem adja meg, ha a tervezett építési tevékenység
a) engedélyezését a kiemelt településképi vélemény nem javasolta, vagy
b) az  Étv. 19.  § (4)  bekezdésében foglaltak szerinti, és a  központi építészeti tervtanács szakmai véleményében 
engedélyezésre nem ajánlotta.
(3a) A polgármesternek a tervezett építési tevékenység vonatkozásában kiadott településképi véleményét a hatóság 
bizonyítékként veszi figyelembe.”

12. §  Az R2. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  telepítési engedély egy évig hatályos, kivéve, ha a  hatályossága alatt az  IÉSZ lefolytatását a  mellékletek 
benyújtásával kezdeményezték.”

13. §  Az R2. 35. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az építésügyi hatóság az integrált építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett építési tevékenység 
engedélyezését az Étv. 19. § (4) bekezdése szerinti esetben a központi építészeti tervtanács szakmai véleményében 
nem ajánlotta.
(9a) A polgármesternek a tervezett építési tevékenység vonatkozásában kiadott településképi véleményét a hatóság 
bizonyítékként veszi figyelembe.”

14. §  Az R2. 39. § (8) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(A használatbavételi engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell)
„c) a  lejárt hatályú építési engedéllyel rendelkező építmény esetében az  építőipari kivitelezést végző fővállalkozó 
kivitelező vagy építésügyi műszaki szakértő Épkiv. 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatát,
d) a  fővállalkozó kivitelező halála vagy megszűnése esetén az  építésügyi műszaki szakértő Épkiv. 14.  §-ában 
meghatározott tartalmú nyilatkozatát.”

15. §  Az R2. 42. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha
a) az építmény nem rendelkezik hatályos építési engedéllyel, vagy
b) a fővállalkozó kivitelező meghalt vagy megszűnt,
az Épkiv. 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatot az építésügyi műszaki szakértő teszi meg.”

16. § (1) Az R2. 44. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az  építésügyi hatóság a  fennmaradási engedély iránti kérelmet elutasítja, ha az  engedélyezést a  kiemelt 
településképi vélemény nem javasolta.”

 (2) Az R2. 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A polgármesternek a tervezett építési tevékenység vonatkozásában kiadott településképi véleményét a hatóság 
bizonyítékként veszi figyelembe.”
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17. §  Az R2. 47. § (1) bekezdés d) pontjába a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:
[A határozat rendelkező része az  Ákr. 81.  § (1)  bekezdésében foglaltakon kívül, az  engedély tárgyától függően 
tartalmazza:]
„d) az engedély hatályát, valamint
e) tájékoztatást arról, hogy az engedély hatálya nem hosszabbítható meg.”

18. §  Az R2. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bontási engedély a véglegessé válásának napjától számított kettő évig hatályos. A bontási engedély hatálya 
meghosszabbodik, ha a hatályossága alatt a tényleges bontási tevékenységet megkezdték, azt folyamatosan végzik, 
és a bontási tevékenység megkezdésétől számított négy éven belül befejezik.”

19. §  Az R2. 54. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet az építtető
a) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor,
b) az építmény használatbavétele előtt,
c) az építési engedély hatályossága alatt a  fővállalkozó kivitelezőnek az Épkiv. 14. §-ában meghatározott tartalmú 
nyilatkozatának megtételét követően,
d) a  lejárt hatályú építési engedéllyel rendelkező építmény esetében az  építőipari kivitelezést végző fővállalkozó 
kivitelező vagy építésügyi műszaki szakértő Épkiv. 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatát követően,
e) a  fővállalkozó kivitelező halála vagy megszűnése esetén az  építésügyi műszaki szakértő Épkiv. 14.  §-ában 
meghatározott tartalmú nyilatkozatát követően
nyújtja be az építésügyi hatósághoz.”

20. §  Az R2. a következő 77/E. §-sal egészül ki:
„77/F.  § (1) E  rendeletnek az  egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 700/2020. (XII. 29.) 
Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. Kr7.) módosított vagy megállapított 3.  § (2)  bekezdés d)  pontját, 17.  § 
(1b) bekezdését, 18. § (4) és (4a) bekezdését, 19. § (6) bekezdés g) pontját, 21. §-át, 25. § (3) és (3a) bekezdését, 34. § 
(1) bekezdését, 35. § (9) és (9a) bekezdését, 39. § (8) bekezdését, 40. § (2) bekezdés f ) pontját, 42. § (4a) bekezdését, 
44. § (1) és (2) bekezdését, 47. § (1) bekezdés d) pontját, 49. § (1) bekezdését, valamint 54. § (1a) és (9) bekezdését 
a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek a Mód. Kr7. 22. §-ával hatályon kívül helyezett rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben sem 
kell alkalmazni.
(3) A Mód. Kr7. hatálybalépésekor hatályos építési engedély alapján az építési tevékenység az engedély véglegessé 
válásától számított négy éven belül kezdhető meg, az építménynek az építési tevékenység megkezdésétől számított 
hat éven belül használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá kell 
válnia.
(4) A Mód. Kr7. hatálybalépésekor hatályos bontási engedély alapján a bontási tevékenység az engedély véglegessé 
válásától számított kettő éven belül kezdhető meg, és azt a  bontási tevékenység megkezdésétől számított 
négy éven belül kell befejezni.”

21. §  Az R2.
a) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „tisztázását” szövegrész helyébe a „tisztázását, valamint” szöveg,
b) 40.  § (2)  bekezdés f )  pontjában a „nyilatkozat” szövegrész helyébe a „nyilatkozat vagy a  39.  § (8)  bekezdés 

c) pontja szerinti szakértői vélemény” szöveg,
c) 54. § (9) bekezdésében a „kérelemhez a 39. § (8) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe a „kérelemhez 

a 39. § (8) bekezdés a), c) és d) pontjában” szöveg
lép.

22. §  Hatályát veszti az R2.
a) 3. § (2) bekezdés e) pontja,
b) 25. § (9) bekezdés b) pontja,
c) 27. §-ában az „Az elvi építési keretengedély hatályát az építtető kérelmére az építésügyi hatóság az 52. §-ban 

meghatározott feltételek teljesülése esetén hosszabbítja meg.” szövegrész,



11260	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	294.	szám	

d) 33. § (5) bekezdés g) pontjában a „meghosszabbításának módját, feltételeit,” szövegrész,
e) XI. Fejezete,
f ) 6. melléklet III. pontjában foglalt táblázat C:2 mező c) pontja, C:3 mező c) pontja, C:4 mező c) pontja, C:5 mező 

c) pontja, C:6 mező d) pontja, C:7 mező c) pontja, C:8 mező d) pontja, C:9 mező c) pontja, C:10 mező c) pontja, 
C:11  mező c)  pontja, C:13 mező d)  pontja, C:14 mező c)  pontja, C:15 mező d)  pontja, C:16 mező c)  pontja, 
C:17 mező d) pontja, C:18 mező c) pontja, valamint C:19 mező c) pontja.

4. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § 
(1c) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A bejelentéshez csatolni kell)
„c) az ÉTDR általános felületén történő tájékoztatás érdekében a személyes adatot nem tartalmazó, az 1. melléklet 
1. pontjában meghatározott tartalmú helyszínrajzot és 4. pontjában meghatározott tartalmú homlokzati tervet vagy 
látványtervet.”

 (2) Az R3. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az építtető személyében bekövetkező jogutódlás tényét az ÉTDR felületen történő bejelentéssel a jogelőd vagy 
jogutód építtető bejelenti
a) a jogelőd és a jogutód építtetőnek legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közös nyilatkozatával,
b) jogerős teljes hatályú hagyatékátadó végzéssel vagy
c) jogerős bírósági határozattal.
(3) Az  építtető személyében bekövetkezett jogutódlás bejelentéséről az  ÉTDR PDF formátumú, letölthető 
visszaigazolást állít elő.”

24. §  Az R3. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  építésfelügyeleti hatóság a  bejelentés beérkezésétől számított nyolc napon belül az  ÉTDR általános 
tájékoztatási felületén mindenki által hozzáférhető módon – személyes adatot nem tartalmazó – általános 
tájékoztatást ad a bejelentés következő főbb ismérveiről, továbbá a következő dokumentumokat teszi közzé:
a) a bejelentés megtételének időpontja,
b) az építési tevékenységgel érintett telek címe, ennek hiányában helyrajzi száma, mezőgazdasági birtoktest esetén 
az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi száma,
c) az építési tevékenység tárgya, valamint
d) az 1. § (1c) bekezdés c) pontja szerinti dokumentumok.”

25. § (1) Az R3. 6. § (2) bekezdés d) pontja a következő dc) alponttal egészül ki:
[Az építtetőnek a  hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor ha a  kivitelezési tevékenység a  4.  § (3)  bekezdése 
szerint valósult meg, mellékelni kell]
„dc) a  fővállalkozó kivitelező halála vagy megszűnése esetén az  építésügyi műszaki szakértőnek – az  építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben a  fővállalkozó kivitelező számára meghatározott 
tartalmú – nyilatkozatát.”

 (2) Az R3. 6. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) Ha a  (2)  bekezdés d)  pont da)  alpontjában meghatározott nyilatkozattevő meghalt vagy megszűnt, az  ott 
meghatározott tartalmú nyilatkozatot az építésügyi műszaki szakértő teszi meg.”

 (3) Az R3. 6. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás ügyintézési határideje 35 nap.
(5) A hatósági bizonyítványt az építésfelügyeleti hatóság tájékoztatásul megküldi
a) a települési önkormányzat polgármesterének hivatali kapun keresztül,
b) az állami és az önkormányzati adóhatóságnak hivatali kapun keresztül,
c) az ingatlanügyi hatóságnak ÉTDR felületen.”

26. §  Az R3.
a) 4.  § (1)  bekezdésében az „az elektronikus építési napló” szövegrész helyébe a „naplóvezetési kötelezettség 

esetén az elektronikus építési napló” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdésében a „kérelemre” szövegrész helyébe az „az építtető kérelmére” szöveg,
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c) 6. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában az „igazolását, és” szövegrész helyébe az „igazolását,” szöveg,
d) 6. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában az „eltértek” szövegrész helyébe az „eltértek, és” szöveg,
e) 6.  § (3)  bekezdés d)  pontjában a  „megtörténtét” szövegrész helyébe a  „megtörténtét, összes hasznos 

alapterületét, ha a  bejelentés több rendeltetési egységre irányult, a  rendeltetési egységek számát, 
rendeltetési egységenként az  összes hasznos alapterületet, minden esetben a  helyiségek számát és 
rendeltetésének megnevezését” szöveg,

f ) 1.  melléklet 6.  pont nyitó szövegrészében a  „vasbeton szerkezet vagy 5,4 métert vagy azt meghaladó” 
szövegrész helyébe a „vasbeton szerkezet (kivéve az 5,4 m-es fal- vagy oszlopközű vagy annál kisebb fesztávú 
előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút), vagy 5,4 métert meghaladó” szöveg

lép.

27. §  Hatályát veszti az  R3. 6.  § (1)  bekezdésében az „A kiállított hatósági bizonyítványról az  építésfelügyeleti hatóság 
elektronikusan értesíti a települési önkormányzat polgármesterét.” szövegrész.

5. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. §  Hatályát veszti az  egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 1.  melléklet 4.  pontjában foglalt táblázat A:16–A:23 mezőjében, valamint A:35–A:36 mezőjében 

az „az engedély hatályának meghosszabbítási,” szövegrész,
b) 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat A:183–A:186 mezőjében, valamint A:191–A:192 mezőjében 

az „az engedély hatályának meghosszabbítási,” szövegrész.

6. Záró rendelkezések

29. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 701/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és az építésügyi 
és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 11. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló  
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdés 
e)  pontjában a  „mezőgazdasági épületre” szövegrész helyébe a  „mezőgazdasági, logisztikai és ipari épületre és 
épületrészre” szöveg lép.



11262	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	294.	szám	

2. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a következő 77/E. §-sal egészül ki:
„77/E. § (1) A 40. § (3) bekezdés d) pontjában, a 40. § (5) bekezdés b) pontjában és az 54. § (6) bekezdés d) pontjában 
foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az  építészeti-műszaki dokumentáció alapján az  épület kialakítása nem közel 
nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, és a  használatbavételre 2020. december 31. napját követően kerül 
sor. Ezen épületek esetében a  19.  § (4)  bekezdés i)  pont ib)  alpontjában foglaltaknak 2021. június 30. napja utáni 
használatbavétel esetén kell megfelelni.
(2) Az  (1)  bekezdés rendelkezéseit az  épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.  30.) 
Korm. rendelet és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 701/2020. (XII. 29.) 
Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 702/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének 
szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27.  § (1)  bekezdés e)  pontjában kapott 
felhatalmazása alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a  kedvezmények igénybevételének 
szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szabad vállalkozási zónává történő kijelölés 2027. december 31-ig szól.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 703/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 3.  § 
(1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Főigazgatóság a  kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve – külön kormányrendeletben kijelölt – központi 
beszerző szervként:)
„c) a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal (a  továbbiakban: MNV Zrt.) 
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 28/A. § (8) bekezdés a) pontja alapján kötött megállapodás keretei 
között gondoskodik az  a), d), f )  pont és a  3.  § (4)  bekezdése hatálya alá tartozó központi költségvetési szervek 
használatában, valamint a saját használatában álló állami elhelyezési célú ingatlanok vonatkozásában az 1. melléklet 
I. pontjában meghatározott üzemeltetési szolgáltatások biztosításáról, továbbá gondoskodik az MNV Zrt.-vel kötött 
vagyonkezelési szerződések keretei között a  vagyonkezelésében lévő ingatlanok vonatkozásában az  1.  melléklet 
I. pontjában meghatározott üzemeltetési szolgáltatások biztosításáról;”

 (2) Az R. 3. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Főigazgatóság a  kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve – külön kormányrendeletben kijelölt – központi 
beszerző szervként:)
„f ) ellátja a (3c) bekezdés szerinti szolgáltatási megállapodásban meghatározott feladatokat
fa) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az IdomSoft Informatikai 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a  Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság vonatkozásában,
fb) a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a  Nemzeti Népegészségügyi Központ, az  Országos Kórházi Főigazgatóság, 
a  Magyar Államkincstár, a  megyei és a  fővárosi kormányhivatalok, a  Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, 
a  Nemzeti Koncessziós Iroda, a  Nemzeti Kommunikációs Hivatal, a  Szerencsejáték Felügyelet, a  Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal vonatkozásában,”

 (3) Az R. 3. § (3) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
[A Főigazgatóság és az  (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott szerv megállapodásban rendezi az  1.  melléklet 
II. és III.  pontjában – valamint az  (1a)–(1b)  bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén a  2.  mellékletben – 
meghatározott szolgáltatások részletezését és igénybevételének rendjét. A megállapodás tartalmazza különösen]
„b) az adott intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlanokat, megjelölve az  általuk használt – nem közös 
használatú – területet,”

 (4) Az R. 3. § (3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3c) A Főigazgatóság az  (1)  bekezdés d)–f )  pontjában meghatározott szervezetekkel megállapodásban rendezi 
a  Főigazgatóság által nyújtott – az  1. és 2.  mellékletben meghatározott, az  érintett szervezet által igényelt és 
a  Főigazgatóság által vállalt – szolgáltatások részletezését és igénybevételének rendjét. A  megállapodásra 
– a nyújtott szolgáltatás jellegétől függően – a (3) bekezdésben foglaltakat, továbbá a (3b) bekezdésben foglaltakat 
kell megfelelően alkalmazni.”

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

3. §  Az R.
a) 3.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „1.  melléklet II és III.  pontjában” szövegrész helyébe 

az „1. mellékletben” szöveg,
b) 3. § (4) bekezdésében az „a), b) és d) pontjában” szövegrész helyébe az „a), b), d) és f ) pontjában” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 703/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet I. ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK alcíme a következő 9. és 10. ponttal egészül ki:
„9. Bontás, építési terület előkészítése
10. Üzemi és munkabalesetek kivizsgálása”

 2. Az  R. 1.  melléklet III. GÉPJÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK alcím 1.1.2.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„1.1.2. Állandó használatú, feladatorientált gépjármű biztosítása jogszabály alapján”

 3. Az  R. 1.  melléklet III. GÉPJÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK alcím 1.1.3.2. és 1.1.3.3.  pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„1.1.3.2. Eseti, feladatorientált gépjármű szolgáltatás
1.1.3.3. Tárgyalóbusz, mikrobusz és protokoll gépjármű szolgáltatás”

 4. Az R. 1. melléklet III. GÉPJÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK alcím
a) 1.2.2. pontjában az „Eseti” szövegrész helyébe az „Egyes eseti” szöveg,
b) 1.9.1. pontjában a „Keréktárcsára szerelt, téli” szövegrész helyébe a „Téli” szöveg,
c) 1.11.1. pontjában a „parkolójegy leadása” szövegrész helyébe a „számla leadása” szöveg
lép.

 5. Hatályát veszti az R. 1. melléklet I. ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK alcím 6.5. pontja.

A Kormány 704/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont bp)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
1. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § E rendelet alkalmazásában utánpótlás korosztályok:
a) kézilabda sportágban: 15–21 éves korosztályok,
b) kosárlabda sportágban: 15–23 éves korosztályok,
c) labdarúgás sportágban: 15–19 éves korosztályok,
d) jégkorong sportágban: 15–21 éves korosztályok.”

2. §  A Rendelet 7/A. § (1) bekezdése a következő rendelkezés lép:
„(1) A  labdarúgás, a  kézilabda, a  kosárlabda és a  jégkorong sportágban a  sportakadémiai tanulmányi 
ösztöndíjrendszer egységes. A  sportakadémia a  sportolót a  tanulmányi eredményeitől függően tanulmányi 
ösztöndíjban (a továbbiakban: ösztöndíj) részesítheti a (2)–(8) bekezdésben meghatározott feltételekkel.”

3. §  A Rendelet 7/B. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A sportoló a sportakadémiáról külföldi szervezethez az alábbi feltételek teljesülése esetén igazolhat:)
„d) a  jégkorong sportágban működő sportakadémia sportolója legalább 15 utánpótlás- vagy felnőtt nemzetközi 
mérkőzésen pályára lépett, és mérkőzésenként legalább 15 perc tiszta játékidőt a pályán töltött.”

4. §  A Rendelet 9. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A miniszter keretmegállapodást az alábbi sportágak valamelyikében működő sportszervezettel köthet:)
„d) jégkorong.”

5. § (1) A Rendelet 15/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  e  rendeletben meghatározott feladatok hatékony ellátása érdekében a  labdarúgás, a  kézilabda és 
a  kosárlabda sportágban az  adott sportághoz kapcsolódó sportakadémiák tevékenységét segítő, azok 
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eredményességének előmozdítása érdekében szolgáltatást nyújtó sporttudományi oktató- és kutatóközpontként 
sportakadémiai módszertani központ működik (a továbbiakban: módszertani központ).”

 (2) A Rendelet 15/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  miniszter a  (3) és (4)  bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő, a  15/B.  §-ban foglalt feladatok 
ellátását vállaló szervezetek, illetve sportakadémiai szervezeti egységek közül javaslatot tesz a Kormánynak egy-egy 
módszertani központ kijelölésére a labdarúgás, a kézilabda és a kosárlabda sportágban.”

 (3) A Rendelet 15/A. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Kormány az 1. mellékletben jelöli ki a módszertani központokat.
(7) A  miniszter a  kijelölt módszertani központokkal – sportakadémia nem önálló jogi személy szervezeti egysége 
esetén a sportakadémiával – a feladatok ellátására legfeljebb 4 évre szóló keretmegállapodást köt.
(8) Ha a módszertani központként kijelölt szervezet a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel 
meg, vagy a keretmegállapodásban rögzített, a 15/B. §-ban foglalt feladatokat nem látja el, a miniszter a Kormánynál 
kezdeményezi a kijelölés megszüntetését.”

6. §  A Rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:
„19.  § E  rendeletnek a  sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 704/2020. 
(XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 2/A.  §-át, 3.  § (4)  bekezdését, 7/A.  § (3) és (4)  bekezdését, 7/B.  § 
(2)  bekezdését, 12.  § (4) és (5)  bekezdését, 17.  § (3)  bekezdését 2021. január 1-jétől kell alkalmazni, azzal, hogy 
e követelményeket a miniszter a sportakadémia részére a 2021. évtől nyújtandó támogatások keretében érvényesíti.”

7. §  A Rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

8. §  A Rendelet
a) 3. § (4) bekezdésében a „15–19 éves” szövegrész helyébe az „utánpótlás” szöveg,
b) 7/A. § (3) bekezdésében és 7/B. § (2) bekezdésében az „a 15–19 éves” szövegrész helyébe az „az utánpótlás” 

szöveg,
c) 7/A.  § (4)  bekezdésében az „egy” szövegrész helyébe az „a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti” 

szöveg,
d) 9.  § (3)  bekezdésében a  „legfeljebb 10” szövegrész helyébe a  „legfeljebb 10, jégkorong sportágban 

legfeljebb 8” szöveg,
e) 12 § (4) és (5)  bekezdésében, 17.  § (3)  bekezdésében a  „15–19 éves” szövegrész helyébe a  „2/A.  § 

a)–d) pontjában foglaltaknak megfelelő utánpótlás” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 704/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelethez

Módszertani központok

A B

1 Sportág Módszertani központok

2 kézilabda NEKA Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

3 kosárlabda „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány

4 labdarúgás Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány
”
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A Kormány 705/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
az emelt szintű könnyűzenei képzési központ létrehozását biztosító beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 4.  § (1)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § 
(1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 4.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontja tekintetében a  településkép védelméről szóló 2016.  évi LXXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában,
az 5. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  ingatlan-nyilvántartás 
szerinti Budapest belterület 38920/5 helyrajzi számú ingatlanon, valamint az  ezen ingatlanból a  telekalakítási 
eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon az emelt szintű könnyűzenei képzési 
központ beruházás megvalósításával (a  továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az  1.  mellékletben meghatározott 
közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a  Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek, 

valamint
b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákkal kapcsolatosak.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az  előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás és 
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

4. § (1) A  Kormány a  Beruházással összefüggő, az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott ingatlant érintő építészeti-
műszaki dokumentációnak a  településrendezési és az  építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) 
Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki 
tervtanácsot jelöli ki.

 (2) A Beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. §  A Beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az  építtető – az  építési beruházások, valamint az  építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14.  § (2)  bekezdés b)  pontja 
alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.
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6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 705/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez

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

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
 7. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 8. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. földmérési hatósági eljárások,
12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
13. hírközlési hatósági eljárások,
14. bányahatósági engedélyezési eljárások,
15. tűzvédelmi hatósági eljárások,
16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
17. közegészségügyi hatósági eljárások,
18. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
19. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,
20. azok az  1–19.  pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,
21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 19/2020. (XII. 29.) NVTNM rendelete
a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának 
kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló  
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
miniszter által adományozható elismerésekről szóló 13/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló  
2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok 
és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló  
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosítása

1. §  Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet  
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat 2. és 33. sora.

2. A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről 
szóló 13/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelet módosítása

3. §  A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről szóló 13/2019.  
(IX. 25.) NVTNM rendelet (a továbbiakban: Elismerési rendelet) 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(2) Évente legfeljebb harminc Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható a  miniszter irányítása alá tartozó 
szervezet politikai szolgálati, biztosi, kormányzati szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló 
munkatársai részére. Évente további legfeljebb negyven Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható a  miniszter 
irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerv vagy a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú 
gazdasági társaság kormányzati szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló munkatársai részére.”

4. §  Az Elismerési rendelet 9. § (2) bekezdésében a „tíz” szövegrészek helyébe a „tizenhárom” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

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

  Mager Andrea s. k.,
  nemzeti vagyon kezeléséért felelős
  tárca nélküli miniszter
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1. melléklet a 19/2020. (XII. 29.) NVTNM rendelethez

A Rendelet 1. melléklet X. pontjában foglalt táblázat a következő 15. sorral egészül ki:

(A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának 

vége)

15.
Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-345481 2022. december 31.

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 20/2020. (XII. 29.) NVTNM rendelete
az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorló kijelölésének 
módosítása és egyes közlekedési társaságok tulajdonosi joggyakorló kijelölésének hatályon kívül 
helyezése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot 
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról, valamint az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya 
koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi 
jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről szóló 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet 
módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok 
és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló  
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosítása

1. §  Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 31. sora,
b) 1. melléklet VII. pontjában foglalt táblázat 9. sora,
c) 3. melléklet II. pontja.

2. Az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú 
vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő 
személy kijelöléséről szóló 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet módosítása

3. §  Az M5, az  M6, az  M8 és az  M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett 
az  államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről szóló 
9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet 1. §-ában a „2020. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2021. december 31-ig” 
szöveg lép.
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3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § 2020. december 31-én lép hatályba.
 (3) Az 1. § és az 1. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

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

1. melléklet a 20/2020. (XII. 29.) NVTNM rendelethez

A Rendelet 1. melléklet X. pontjában foglalt táblázat a következő 16. sorral egészül ki:

(A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége)

16.
Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-278283 2022. december 31.

Az agrárminiszter 70/2020. (XII. 29.) AM rendelete
a Magyarországon előállított és forgalomba hozni kívánt borászati termékek után fizetendő szakmaközi 
bormarketing pénzügyi hozzájárulásról szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi  
XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában
1.  borászat: a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 24.  § (1)  bekezdése 

szerinti borászati üzemengedélyes;
2.  borászati termék: a  Magyarországon forgalomba hozni kívánt, az  1308/2013/EU rendelet VII.  melléklet  

II. részében meghatározott szőlőből készült termékek közül a következő saját előállítású borászati termék:
a) bor,
b) likőrbor,
c) pezsgő,
d) minőségi pezsgő,
e) illatos minőségi pezsgő,
f ) szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor,
g) gyöngyözőbor,
h) szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor,
i) szárított szőlőből készült bor,
j) túlérett szőlőből készült bor,
k) borecet;

3.  forgalmazó: a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.  § 5.  pontja szerinti forgalmazást végző 
természetes vagy jogi személy.

2. §  Szakmaközi bormarketing pénzügyi hozzájárulást (a  továbbiakban: hozzájárulás) kell fizetnie a borászati terméket 
Magyarországon forgalomba hozó borászatnak, valamint az Európai Unió tagállamaiban és a harmadik országokban 
kiszerelt borászati termékek első magyarországi forgalmazójának,
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a) ha hegyközségi tagsággal nem rendelkezik, e rendelet szerint;
b) ha hegyközségi tagsággal rendelkezik a  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a  továbbiakban: HNT) 

piacszervezési intézkedése alapján.

3. § (1) A hozzájárulást
a) a  Magyarországon borászati terméket forgalomba hozó borászatnak a  szőlészeti és a  borászati 

adatszolgáltatás, valamint a  származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a  borászati termékek 
előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] 14.  § (4)  bekezdés c)  pontjában meghatározott származási bizonyítvány 
(a továbbiakban: „C” típusú származási bizonyítvány) átvételét követő 8 napon belül,

b) az Európai Unió tagállamaiban és a harmadik országokban kiszerelt borászati termékek első magyarországi 
forgalmazójának a  forgalomba hozni kívánt mennyiségről készített bevallás alapján a  HNT által kiállított 
számviteli bizonylat átvételét követő 30 napon belül

kell megfizetni banki átutalással, a HNT részére, a honlapján közzétett bankszámlára.
 (2) A  hozzájárulás mértéke az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti forgalomba hozatal esetében borkategóriánként 

a következő:
a) az  oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (a  továbbiakban: OEM) ellátott borászati termékek esetén 

literenként egy forint;
b) az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott (a továbbiakban: OFJ) borászati termékek esetén literenként egy 

forint; és
c) a földrajzi jelzés nélküli (a továbbiakban: FN) borászati termékek esetén literenként egy forint.

 (3) A  hozzájárulás mértéke az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti forgalomba hozatal esetében borkategóriánként 
a következő:
a) az OEM-mel ellátott borászati termékek esetén literenként két fillér;
b) az OFJ-vel borászati termékek esetén literenként két fillér és
c) az FN borászati termékek esetén literenként két fillér.

 (4) A hozzájárulást
a) az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti forgalomba hozatal esetében a  „C” típusú származási bizonyítványon 

szereplő borkategória, valamint mennyiség adatok alapján,
b) az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti forgalomba hozatal esetében származási országonként, az  1.  § 2.  pontja 

szerinti termékkategóriánként, valamint földrajzi árujelző típusonként (OEM/OFJ/FN) negyedévente 
elkészített bevallás alapján

kell kiszámítani.
 (5) A  szakmaközi bormarketing járulékot a  „C” típusú származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati termék 

értékesítésen kívüli további felhasználása esetén is meg kell fizetni.
 (6) Az  igazoltan megsemmisült, „C” típusú származási bizonyítvánnyal rendelkező tétel után befizetett hozzájárulás 

a megsemmisült mennyiségre vonatkozóan visszaigényelhető.
 (7) A  127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 39/A.  §-a szerinti esemény bekövetkezésekor, vagy ha a „C” típusú származási 

bizonyítványnak a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 14. § (9) bekezdése szerinti megosztására kerül sor, a „C” típusú 
származási bizonyítványokra befizetett hozzájárulás összege visszaigényelhető, vagy a borászat írásbeli nyilatkozata 
alapján egy másik tételre átvezethető.

 (8) A (6) és a (7) bekezdésben meghatározott esetekben a hozzájárulást a kérelem kézhezvételét követő 8 napon belül 
kell visszafizetni vagy másik tételre átvezetni az illetékes hegyközségi szervezet egyidejű értesítésével.

 (9) Ha a  forgalomba hozatali engedélyben szereplő OEM vagy OFJ eltér a  „C” típusú származási bizonyítványban 
feltüntetett OEM-től vagy OFJ-től, akkor a  forgalomba hozatali engedély szerinti kategóriákba tartozó borászati 
termékek mennyisége alapján a  borászat írásbeli nyilatkozattal a  HNT-nél kezdeményezi a  számára megállapított 
hozzájárulás módosítását.

 (10) Ha a kötelezett nem tesz eleget a hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a hegyközségi járulékfizetési kötelezettség 
nem teljesítésére vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

4. § (1) A  HNT az  Országos Bormarketing Stratégiában és Akciótervben meghatározott feladatok teljesítése érdekében 
Országos Bormarketing Alapot működtet, amelynek célja a nemzeti piacon, valamint az Európai Unió tagállamaiban 
és harmadik országokban folytatott promóciós tevékenységgel a  magyar borászati termékek piaci helyzetének 
javítása, forgalmazásának elősegítése, fogyasztásának népszerűsítése.
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 (2) Az  Országos Bormarketing Alapból a  belföldi piacon történő promóciós tevékenység és a  nemzetközi akciók 
megvalósítása, vagy az ezekhez szükséges beszerzések és általános költségek finanszírozhatók.

 (3) A HNT a Wine in Moderation (WiM) program magyarországi megvalósítása érdekében, a mértékletes borfogyasztást 
és a borkultúra népszerűsítésére Kulturált Borfogyasztást Népszerűsítő Alapot működtet.

 (4) Az Országos Bormarketing Alap és a Kulturált Borfogyasztást Népszerűsítő Alap működése
a) a borászati termékek, a borvidékek és a borkultúra promóciójára irányulhat;
b) során a  megvalósuló bormarketing aktvitásnak összeegyeztethetőnek kell lennie a  tudatos és kulturált 

borfogyasztás követelményével;
c) nem szorítkozhat adott hegyközségi tagra vagy annak borászati termékére;
d) során az egyes kampányokban részt vevő borászatokat nyílt és objektív kritériumok mentén kell kiválasztani.

 (5) Az Országos Bormarketing Alap és a Kulturált Borfogyasztást Népszerűsítő Alap működésének (4) bekezdésben nem 
szabályozott további részletes szabályait a HNT határozza meg.

 (6) Az  Országos Bormarketing Alap céljainak megvalósítására a  hozzájárulás 3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott része, a  Kulturált Borfogyasztást Népszerűsítő Alap céljainak megvalósítására a  hozzájárulás 3.  § 
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott része használható fel.

5. § (1) A  HNT az  Országos Bormarketing Alapot és a  Kulturált Borfogyasztást Népszerűsítő Alapot elkülönítetten köteles 
működtetni. A  HNT által elfogadott Országos Bormarketing Stratégia megvalósításához és a  hozzájárulás 
beszedéséhez kapcsolódó adminisztratív költségekre (ideértve a  Szakmaközi Bormarketing Bizottság működési 
költségeit) a tárgyévi hozzájárulás bevétel legfeljebb 5%-a használható fel.

 (2) A  HNT minden év május 31-ig honlapján nyilvánosságra hozza – az  e  rendelet szerinti bevételek elkülönített 
bemutatásával készített – beszámolóját az Országos Bormarketing Alap és a Kulturált Borfogyasztást Népszerűsítő 
Alap előző évi felhasználásáról.

6. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Ez a rendelet 2024. január 1-jén hatályát veszti.

7. §  Ez a  rendelet a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a  922/72/EGK, a  234/79/EK, 
az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 71/2020. (XII. 29.) AM rendelete
a Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál hatályban lévő, a magyar borszőlő biológiai alapok fenntartható 
fejlesztését célzó szakmaközi kutatásösztönzési programról szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi  
XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a  továbbiakban: HNT) a  Borszőlő Szaporítóanyag Előállítását Ösztönző 
Fejlesztési Tervben (a  továbbiakban: Fejlesztési terv) meghatározott feladatok teljesítése érdekében Borszőlő 
Szaporítóanyagtermelési Alapot (a  továbbiakban: Alap) működtet, amelynek célja a  magyar borászati termékek 
piaci helyzetének javítását, forgalmazását elősegítő, az éghajlatváltozásból adódó új követelményeknek megfelelő 
borszőlőfajták nemesítésének ösztönzése.

 (2) Az  Alapból a  HNT által elfogadott Fejlesztési terv megvalósításához szükséges beszerzések és költségek 
finanszírozhatók.
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 (3) Az Alapból
a) finanszírozott kutatásnak hozzá kell járulnia az  éghajlatváltozás okozta kihívások és környezetbarát 

termesztéstechnológiák alkalmazásához, valamint a jövedelmező szőlőtermesztéshez;
b) finanszírozott kutatások eredményéhez a  szőlőtermelő hegyközségi tagoknak hozzáférést kell biztosítani 

olyan módon, hogy annak kiválasztási rendszere nyílt és előre meghatározott feltételeken alapuljon;
c) származó forrás kizárólag a  borkészítésre alkalmas szőlő, valamint szőlő alany keresztezéses nemesítésére, 

klónszelekcióra és ehhez kapcsolódó alkalmazott kutatásokra, tájkísérletek beállítására használható fel.
 (4) Az Alap működésének (3) bekezdésben nem szabályozott további részletes szabályait a HNT határozza meg.
 (5) Az Alap bevételét a 2. § szerinti pénzügyi hozzájárulás képezi.

2. § (1) Pénzügyi hozzájárulást kell fizetni a  Magyarországon a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 
1308/2013/EU rendelet) 81. cikkében foglaltaknak megfelelő borszőlőfajtát bortermelés céljából telepítő
a) hegyközségi tagsággal nem rendelkező szőlőtermelőknek e rendelet szerint;
b) hegyközségi tagsággal rendelkező szőlőtermelőnek a HNT piacszervezési intézkedése alapján.

 (2) A pénzügyi hozzájárulást
a) az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke szerinti új telepítési engedély,
b) az 1308/2013/EU rendelet 66. cikke szerinti újratelepítési engedély, valamint
c) az 1308/2013/EU rendelet 68. cikke szerinti átváltott telepítési engedély
alapján telepített, a Hegyközségi Információs Rendszerben rögzített ültetvények után kell megfizetni.

 (3) A  fizetendő pénzügyi hozzájárulás összegét a  hegybíró a  nyilvántartásba vételről szóló döntésével egyidejűleg 
állapítja meg az  ültetvény telepítéshez felhasznált szaporítóanyag tőszáma és a  pénzügyi hozzájárulás mértéke 
alapján.

 (4) A  pénzügyi hozzájárulást az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettnek a  (3)  bekezdés szerinti döntés kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül kell megfizetnie banki átutalással a  HNT részére a  HNT honlapján közzétett 
bankszámlára.

 (5) A pénzügyi hozzájárulás mértéke tövenként tíz forint.
 (6) Ha az  (1)  bekezdés szerinti kötelezett nem tesz eleget a  pénzügyihozzájárulás-fizetési kötelezettségének, 

a hegyközségi járulékfizetési kötelezettség nemteljesítésére vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

3. § (1) A  HNT az  Alapot elkülönítetten működteti. A  pénzügyi hozzájárulás beszedéséhez kapcsolódó adminisztratív 
költségekre a tárgyévi szakmaközi hozzájárulás bevétel legfeljebb 5%-a használható fel, amely összeg arányos részét 
félévenként a HNT főszámlájára kell átvezetni.

 (2) A  HNT minden év május 31-ig a  honlapján nyilvánosságra hozza – az  e  rendelet szerinti bevételek elkülönített 
bemutatásával készített – beszámolóját az Alap előző évi felhasználásáról.

4. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Ez a rendelet 2024. január 1-jén hatályát veszti.

5. §  Ez a  rendelet a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a  922/72/EGK, a  234/79/EK, 
az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az igazságügyi miniszter 18/2020. (XII. 29.) IM rendelete
a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetése érdekében 
szükséges egyes törvények módosításához kapcsolódó igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 2. alcím tekintetében büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434.  § (2)  bekezdés l)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –,
a 4. alcím, valamint a  2–4.  melléklet tekintetében a  bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az  állami kárenyhítésről 
szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434.  § (2)  bekezdés e)  pontjában, valamint a  büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény  
866.  § (2)  bekezdés 20.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím, valamint az  5.  melléklet tekintetében a  büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866.  § (2)  bekezdés 
1.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet  
109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

1. §  A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 28.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  végrehajtónak a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 75/O.  §-án alapuló követelés lefoglalására 
irányuló írásbeli intézkedésének az (1) bekezdésben meghatározott adatokon kívül tartalmaznia kell
a) természetes személy felek esetén a  végrehajtó rendelkezésére álló személyes adatokat, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet fél esetén az  azonosítására szolgáló, a  végrehajtó rendelkezésére álló 
adatokat,
b) a behajtandó követelésnek a Bv. tv. 75/P. § (1) bekezdése szerinti jogcímét,
c) a fennálló követelés összegét,
d) a végrehajtó letéti számlaszámát,
e) az Igazságügyi Minisztériumnak a Kar Hivatali szervének küldött megkeresésben szereplő ügyszámát és
f ) a  polgári jogi igény, illetve a  bűncselekmény miatt megítélt kártérítés vagy sérelemdíj iránti követelésre 
vonatkozó követelésfoglalás esetén a végrehajtandó határozat ügyszámát.”

2. A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak 
letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról szóló  
15/2014. (XII. 17.) IM rendelet módosítása

2. §  A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről 
és a  birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról szóló 15/2014. (XII. 17.) IM rendelet  
[a továbbiakban: 15/2014. (XII. 17.) IM rendelet] 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(4) A  fogvatartott részére postai vagy banki úton beérkezett pénz csak abban az  esetben könyvelhető egyéni 
számlalapjára, ha a  küldő vagy az  átutalási megbízást adó a  fogvatartott kapcsolattartója, vele hivatalos 
minőségben kapcsolattartó vagy a  fogvatartott nyilatkozata szerint pénzküldemény küldésére jogosult, illetve  
ha az az állam által kártérítés vagy kártalanítás címén kifizetett pénz. Egyéb esetben a pénzösszeget a feladó részére 
vissza kell küldeni.”

3. §  A 15/2014. (XII. 17.) IM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  letéti pénzek között elkülönítetten kell kezelni a  fogvatartott részére telefonálásra, személyes szükségletre 
fordítható pénzösszegeket, valamint az  ilyen jogcímen a  fogvatartott javára beérkezett pénzküldeményt vagy 
befizetést és az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás keretében kifizetett összeget.”

4. §  A 15/2014. (XII. 17.) IM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  véglegesen másik bv. intézetbe szállított fogvatartott letéti pénzét a  Magyar Államkincstár útján három 
munkanapon belül a fogadó bv. intézet letéti számlájára kell utalni, ideértve azt az összeget is, amely az átszállítást 
követően a fogvatartást korábban foganatosító bv. intézethez érkezett.”

5. §  A 15/2014. (XII. 17.) IM rendelet 15.  § (2)  bekezdés c)–g)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép,  
ezzel egyidejűleg a 15/2014. (XII. 17.) IM rendelet 15. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A fogvatartott letéti pénzéből a bv. intézet az alábbi sorrendben levonja)
„c) a végrehajtás alá vont követelések összegét,
d) a kártérítési eljárás szerint megállapított kár összegét,
e) a gyógyszer, illetve az egészségügyi ellátások költségét,
f ) a szükségleti cikkek vásárlására fordított összeget,
g) a  kimaradás, az  eltávozás, a  látogató bv. intézeten kívüli fogadása, valamint a  rendkívüli eltávozás idejére 
fogvatartott részére kiutalandó összeget,
h) a többletszolgáltatások díját.”

3. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás 
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

6. §  A szabadságvesztés, az  elzárás, az  előzetes letartóztatás és a  rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának 
részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet [a továbbiakban: 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet] 5/A. alcíme 
helyébe a következő alcím lép:
„5/A. Kártalanítás az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt
10/A.  § Az  elítélt vagy az  egyéb jogcímen fogvatartott az  alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti 
kártalanítási kérelmét a 8. melléklet szerinti nyomtatványon nyújtja be. A kérelemhez mellékletként csatolni kell azt 
az okiratot, amely igazolja, hogy a megjelölt bankszámla az elítélt saját nevére szól.
10/B. § (1) A bv. intézeti véleménynek a kérelemben megjelölt teljes fogvatartási időszakra kell vonatkoznia.
(2) Ha a kártalanítási kérelemben megjelölt fogvatartási időszak több bv. intézetet is érint, a kérelem elbírálásához 
szükséges adatokat a kérelemről döntésre jogosult bv. intézet gyűjti össze.
10/C.  § (1) Ha a  kérelem alapján megállapítható, hogy a  jogszabályban előírt élettér az  adott bv. intézetben nem 
biztosítható, a  bv. intézet parancsnoka, a  Befogadási és Fogvatartási Bizottság (a továbbiakban: BFB) javaslata 
alapján határozattal dönt a sérelem ellensúlyozása érdekében hozott intézkedésről.
(2) A bv. intézet parancsnoka a Bv. tv. 75/I. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a BVOP elhelyezésért felelős 
szakterületének vezetőjéhez intézett megkereséséhez csatolja a  kártalanítás iránti kérelmet és az  elítélt vagy 
az egyéb jogcímen fogvatartott kapcsolattartására vonatkozó adatokat.
(3) A  BVOP elhelyezésért felelős szakterületének vezetője az  átszállításról szóló döntés meghozatalakor az  elítélt 
vagy az  egyéb jogcímen fogvatartott végrehajtási fokozatának megfelelő bv. intézetek telítettségi mutatóit 
köteles figyelembe venni. Ha több bv. intézetben is biztosítható a  jogszabályban előírt élettér, ezek közül 
a  szabadságvesztés végrehajtási helyét a  BVOP elhelyezésért felelős szakterületének vezetője az  elítélt vagy 
az egyéb jogcímen fogvatartott kapcsolattartási és foglalkoztatási lehetőségeire tekintettel jelöli ki.
(4) Ha a jogszabályban előírt élettér csak olyan bv. intézetben biztosítható, amely az elítélt vagy az egyéb jogcímen 
fogvatartott lakóhelyétől vagy tartózkodási helyétől a  jelenlegi elhelyezést biztosító bv. intézethez képest 
nagyobb távolságra helyezkedik el, és az  átszállítás a  kapcsolattartáshoz való jog sérelmét eredményezhetné,  
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a BVOP elhelyezésért felelős szakterületének vezetője a döntés meghozatala előtt bekéri – a fogva tartó bv. intézet 
útján – az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott írásos beleegyező nyilatkozatát.
(5) Az  átszállításról szóló határozat egy példányát a  bv. intézetbe érkezéstől számított három napon belül 
kézbesíteni kell az  elítélt vagy az  egyéb jogcímen fogvatartott részére. Ha az  elítélt vagy az  egyéb jogcímen 
fogvatartott az  átszállításról szóló határozat érkezésekor más bv. intézetben tartózkodik, az  átszállításról szóló 
határozat elektronikus példányát kell megküldeni és igazoltan kézbesíteni.
10/D. § (1) A bv. intézet a kérelem büntetés-végrehajtási bíróhoz történő továbbítása esetén megküldi a büntetés-
végrehajtási bírónak
a) a kártalanítási kérelemmel kapcsolatos véleményét,
b) a  fogvatartotti nyilvántartásnak a  kifogásolt időszak elhelyezési körülményeire vonatkozó adatait tartalmazó 
kivonatát és
c) a fogvatartás alapjául szolgáló büntetőügyben hozott jogerős ügydöntő határozatot.
(2) A  kérelem elbírálásához a  bv. intézet a  fogvatartotti nyilvántartásából soron kívül rendelkezésére bocsátja 
a  büntetés-végrehajtási bíró által igényelt további határozatokat, fogvatartási dokumentumokat és elítélti 
nyilatkozatokat.
10/E. § A Bv. tv. 133. § (4a) bekezdésének alkalmazása szempontjából különös méltánylást érdemlő körülménynek 
minősül, ha a kifizetés
a) az elítélt vagy hozzátartozója életének, egészségének megőrzése,
b) az elítélt vagy hozzátartozója vagyonát érintő káresemények enyhítése, illetve
c) az elítélt közeli hozzátartozójának temetése
miatt felmerülő kiadások érdekében szükséges.”

7. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 121.  § (1)  bekezdésében a „lakóhelyiségben elhelyezhető” szövegrész helyébe 
a „lakóhelyiségben – ideértve a kórtermet is – elhelyezhető” szöveg lép.

8. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

9. §  Hatályát veszti a 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 5/B. alcíme.

4. Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint 
a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó 
szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása

10. § (1) Az  áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a  szolgáltatások 
nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.)  
IM rendelet [a továbbiakban: 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet] 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  azonnali pénzügyi segély iránti kérelem adattartalmát az  1.  melléklet, az  állami kárenyhítés iránti kérelem 
adattartalmát a 2. melléklet, az áldozati státusz igazolása iránti kérelem adattartalmát a 3. melléklet tartalmazza.”

 (2) A 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés a)–e) pontjában foglalt adatokat a területi áldozatsegítő szolgálat vagy a Központ ügyintézője 
az  ügyintézés megkezdésekor, az  (1)  bekezdés g)  pontjában foglalt adatokat pedig folyamatosan, az  adott 
intézkedés megtételekor rögzíti.”

11. § (1) A 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (2) A 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (3) A 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet a 4. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

12. §  Hatályát veszti a 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet 6–9. §-a.
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5. A fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott 
határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló  
9/2018. (VI. 11.) IM rendelet módosítása

13. §  A fogva tartott személy esetében a  büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a  büntetőügyekben hozott határozatok 
végrehajtása során a  bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet  
[a továbbiakban: 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet] I. Fejezete a következő 7/A. és 7/B. alcímmel egészül ki:
„7/A. Intézkedés az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekből eredő sérelem orvoslása miatti 
kártalanítási eljárás esetén
14/A.  § (1) A  Bv. tv. 75/G.  § (1)  bekezdés d)  pont db)  alpontjában és a  75/K.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feltétel ellenőrzése érdekében az  igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: 
minisztérium) – az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: EJEB) Magyarországot kártérítésre kötelező 
nyilvános ítéletei alapján – jegyzéket készít a  magyarországi fogvatartási körülményekkel kapcsolatban megítélt 
kártérítésekről. A  jegyzék tartalmazza az  EJEB által vizsgált kérelem számát, a  kártérítésre jogosult nevét és 
az ítéletben szereplő természetes személyazonosító adatát, a kártérítés megítélésekor figyelembe vett fogvatartási 
időszakokat az érintett bv. intézetek megjelölésével.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jegyzéket és annak kiegészítését a minisztérium – az Országos Bírósági Hivatal, a Legfőbb 
Ügyészség és a  BVOP útján – a  bv. bírák és a  büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó ügyészek, 
valamint a bv. intézetek rendelkezésére bocsátja.
14/B. § Ha a kártalanításként megállapított összeg elítélt részére való kifizetése az általa megadott számlaszám téves 
közlése miatt nem teljesíthető, a minisztérium a kifizetésre váró összeget legfeljebb két évig elkülönítve letétként 
kezeli, az összeg újbóli kiutalása iránt kizárólag az elítélt írásbeli kezdeményezése alapján intézkedik.

7/B. Intézkedés a polgári jogi igény polgári bíróságnak való megküldése esetén
14/C.  § (1) Az  elsőfokú bíróság a  Be. 560.  § (3b)  bekezdése alapján a  polgári jogi igényt és az  írásba foglalt, 
jogerősítési záradékkal ellátott ügydöntő határozat kiadmányát a bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj 
megtérítése iránt indított gyorsított perről szóló 2020. évi LXX. törvény 3. §-a szerint hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bíróságnak,
a) ha az ügydöntő határozat elsőfokon emelkedett jogerőre, az írásba foglalást követő nyolc napon belül,
b) ha az  ügydöntő határozat másod- vagy harmadfokon emelkedett jogerőre, a  jogerős ügydöntő határozat 
elsőfokú bíróságra érkezését követő nyolc napon belül
küldi meg.
(2) A bíróság a polgári bíróságnak való megküldés előtt a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban ellenőrzi, hogy 
a  magánfél lakóhelye vagy tartózkodási helye nem változott-e meg. A  polgári jogi igényt és az  írásba foglalt, 
jogerősítési záradékkal ellátott ügydöntő határozat kiadmányát a magánfél személyiadat- és lakcímnyilvántartásban 
szereplő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak kell 
megküldeni.”

14. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 122. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„122.  § (1) Ha a  Bv. tv. 75/M.  § (3)  bekezdése alkalmazásának lehet helye, a  bv. bíró a  sértett részére felhívást  
küld ki, melyben a sértett részére megfelelő tájékoztatást kell adni arról, hogy milyen feltételek mellett kerülhet sor 
a  kártalanítás megállapítása esetén az  abból történő kielégítésre a  javára megítélt és nem teljesített polgári jogi 
igény vagy a bűncselekmény miatt megítélt kártérítés vagy sérelemdíj erejéig.
(2) A bv. bíró a felhívásban a sértettet
a) nyilatkoztatja arról, hogy az  elítélt a  polgári jogi igényt vagy a  bűncselekmény miatt megítélt kártérítést vagy 
sérelemdíjat teljesítette-e,
b) nyilatkoztatja arról, hogy ha a  teljesítés nem vagy csak részben történt meg, igényt tart-e a  még fennálló 
követelés kielégítésére az elítélt részére esetlegesen megítélendő kártalanítás összegéből,
c) felhívja, hogy a megfizetés iránti igényét összegszerűen jelölje meg,
d) nyilatkoztatja arról, hogy személyes adatainak zártan kezelését kéri-e,
e) nyilatkoztatja, hogy az  igénye kifizetéséről való döntés esetén a  Bv. tv. 75/S.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott mely kifizetési módot választja, számlaszámra utalás esetén a  számlaszám, készpénzben történő 
kifizetés esetén a  postai címe, illetve ha az  átvételre más személyt hatalmaz meg, e  személy neve és postai címe 
megjelöléséről, és
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f ) felhívja, hogy csatolja a polgári jogi igény, illetve a bűncselekmény miatt megállapított kártérítés vagy sérelemdíj 
teljesítésével összefüggésben rendelkezésére álló iratokat, így különösen a polgári bíróság által hozott ítéletet.
(3) A  bv. bíró az  (1)  bekezdés szerinti felhívást a  sértettnek az  ügyiratokban szereplő lakó- és tartózkodási helye 
mellett a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő lakó-, illetve tartózkodási helyére is kézbesíti.”

15. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 123. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„123.  § Ha a  bv. bíró a  Bv. tv. 75/M.  § (5)  bekezdése alapján a  terheltet nyilatkozattételre írásban hívja fel, 
a  nyilatkozat megtételére tizenöt napos határidőt biztosít. A  védővel eljáró elítélt esetén a  terhelt nyilatkozata 
a védő útján is beszerezhető.”

16. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 124. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kártalanítás megállapításáról szóló határozat rendelkező részének tartalmaznia kell
a) a kártalanítás, illetve a sértett részére teljesítendő követelés összegét, számmal és szövegesen is megjelölve,
b) annak az  ítéletnek az  ügyszámát, amelyre tekintettel a  bv. bíró a  polgári jogi igény, illetve a  bűncselekmény 
miatt megítélt kártérítés vagy sérelemdíj jogosultjának a még fennálló követelése erejéig a kártalanításból történő 
levonásra való jogosultságát megállapította,
c) a  kártalanítás, illetve a  polgári jogi igényből, illetve a  bűncselekmény miatt megállapított kártérítésből vagy 
sérelemdíjból eredő még fennálló követelés kifizetéséhez szükséges adatokat, kivéve, ha a sértett a személyes adatai 
zártan kezelését kérte, és
d) a  kamatfizetési kötelezettség kezdő napját és mértékét, ha a  polgári jogi igényt, illetve a  bűncselekményből 
eredő kártérítést vagy sérelemdíjat megállapító bírósági határozat kamat megfizetéséről is rendelkezett.”

17. §  Hatályát veszti a 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet
a) 124. § (2) és (4) bekezdése,
b) 125. §-a.

6. Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó 
szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet módosítása

18. §  Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 
12/2018. (VI. 12.) IM rendelet [a továbbiakban: 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet] a következő VIII/A. Fejezettel egészül ki:
„VIII/A. FEjEZET
A pOLGÁRI jOGI IGÉNY BEjELENTÉSE
64/A. § Ha a sértett az eljárás során polgári jogi igényt kíván érvényesíteni, a bíróság, az ügyészség és a nyomozó 
hatóság tájékoztatja a  sértettet, hogy a  polgári jogi igény érvényesítésének a  szándékára vonatkozó bejelentést 
vagy a  polgári jogi igényt a  2.  mellékletben meghatározott adattartalmú nyomtatványon is előterjesztheti.  
Ha a sértett kéri, a nyomtatványt a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a rendelkezésére bocsátja.”

19. §  A 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet az 5. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

7. Záró rendelkezések

20. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

21. §  Ezen rendelet 5. alcíme, illetve 2., 3. és 4. melléklete
a) a  bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelvnek, 

valamint
b) a  bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok 

megállapításáról és a  2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Dr. Varga judit s. k., 
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelethez
„8. melléklet a 16/2014. (XII. 19.) IM rendelethez

Kártalanítás iránti kérelem
Természetes személyazonosító adatok: 
Név: .................................................................................................................................................................................. 
Születési hely és idő: ........................................................................................................................................................ 
Anyja születési neve: ........................................................................................................................................................
Szabadult elítélt esetén a bíróság illetékességére vonatkozó kérelem

Arra vonatkozó kérelem, hogy a Bv. tv. 75/J. § (1) bekezdése alapján az elítélt lakcíme vagy tényleges tartózkodási 
helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró járjon el. (aláhúzással jelölje)

  Igen  Nem  

Ha igen, az elítélt lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye:

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 
Igénypontok: 
1. Bv. intézet megnevezése: 
A jogszabályban előírt élettér hiánya miatt kifogásolt időszak megjelölése dátumszerűen: 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................  

A kérelem, illetve az újabb kérelem törvényben előírt határidő előtti benyújtására azért kerül sor, mert az alapvető  
jogokat sértő elhelyezési körülmények ezen határidő előtt szűntek meg [Bv. tv. 75/D. § (2) bekezdés a) vagy b) pont, 
illetve (3) bekezdés a) vagy b) pont)]. □

 
Egyéb, alapvető jogot sértő elhelyezési körülmény fennállt-e? (aláhúzással jelölje)

  Igen  Nem  
 

Ha igen, mely körülmény és milyen időszakban állt fenn: 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 
2. Bv. intézet megnevezése: 
A jogszabályban előírt élettér hiánya miatt kifogásolt időszak megjelölése dátumszerűen: 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Egyéb, alapvető jogot sértő elhelyezési körülmény fennállt-e? (aláhúzással jelölje)
  Igen  Nem  
 

Ha igen, mely körülmény és milyen időszakban állt fenn: 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
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3. Bv. intézet megnevezése: 
A jogszabályban előírt élettér hiánya miatt kifogásolt időszak megjelölése dátumszerűen: 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Egyéb, alapvető jogot sértő elhelyezési körülmény fennállt-e? (aláhúzással jelölje)
  Igen  Nem  

 Ha igen, mely körülmény és milyen időszakban állt fenn: 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
□ A további igények megjelenítése külön mellékleten. (jelölje X-szel, ha mellékletet csatol)
 Kifizetésre vonatkozó adatok (egyet jelöljön meg): 
□ fizetési számlára történő utalás 
Számlatulajdonos neve: ....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
Számlaszám: ....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

□ a rendelet 10/A. §-a alapján mellékletként csatolva az az okirat, amely igazolja, hogy a megjelölt bankszámla  
a kérelmező saját nevére szól

 
□ letéti számlára történő utalás 
Bv. intézet megnevezése: ...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
Bv. intézet számlaszáma: ................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................
Az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) nyújtott-e be kérelmet a fogvatartási körülmények miatt? (aláhúzással 
jelölje)

                  Igen               Nem

Ha igen, csatolja a kérelem másolatát és a feladásról szóló bizonylatot vagy az EJEB-től kapott visszaigazolást.
Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt nyújtott-e be sérelemdíj vagy kártérítés iránt keresetet? 
(aláhúzással jelölje) 

                Igen                    Nem

Ha igen, mely bírósághoz, milyen ügyszámon és mikor nyújtotta be: ..............................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
 Kelt:

 
  ..............................................................  

aláírás
”
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2. melléklet a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelethez
„1. melléklet a 29/2017. (XII. 27.) IM rendelethez

Az azonnali pénzügyi segély iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány adattartalma

1. A kérelmező személyi adatai
1.1. név
1.2. születési név
1.3. születési hely és idő
1.4. anyja születési neve
1.5. személyazonosító okmányának típusa és száma
1.6. lakóhely
1.7. tartózkodási hely
1.8. állampolgárság
1.9. elérhetőség
1.10. nem magyar állampolgár esetén Magyarország területén tartózkodásának jogcíme

2. A kérelem benyújtásának alapjául szolgáló bűncselekményre, tulajdon elleni szabálysértésre vonatkozó 
adatok
2.1. a bűncselekmény, tulajdon elleni szabálysértés

2.1.1. megnevezése és lényeges körülményei
2.1.2. elkövetésének helye
2.1.3. elkövetésének ideje

2.2. a kérelmezőt ért
2.2.1. testi sérülés
2.2.2. lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás
2.2.3. vagyoni kár
2.2.4. egyéb sérelem

3. Az igényelt támogatásra vonatkozó adatok
3.1. indoka és a krízishelyzet leírása
3.2. célja
3.3. a pénzben nyújtott szolgáltatás kifizetésének módjára vonatkozó adatok

3.3.1. pénztári kifizetés
3.3.2. postai utalvánnyal történő kifizetés és az ehhez szükséges

3.3.2.1. cím
3.3.3. saját névre szóló fizetési számlára történő utalás és az ehhez szükséges

3.3.3.1. pénzforgalmi szolgáltató megnevezése
3.3.3.2. számlaszám

4. Mellékletek felsorolása
5. Közlemény, benne nyilatkozat

5.1. a korábbi, pénzben nyújtott áldozatsegítő támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési 
kötelezettségről

5.2. a kérelemben feltüntetett cselekménnyel összefüggő egyéb támogatásról
5.3. valótlan adatszolgáltatás vagy ellenőrzés akadályoztatása miatti támogatást kizáró okról
5.4. arról, hogy a kérelmet az áldozatsegítő szolgálat munkatársa töltötte-e ki az áldozat jelenlétében
5.5. az azonnali pénzügyi segély iránti ügyben hozott döntés rövid úton való közlésével kapcsolatban
5.6. egyéb

6. Tájékoztató”
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3. melléklet a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelethez
„2. melléklet a 29/2017. (XII. 27.) IM rendelethez

Az állami kárenyhítés iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány adattartalma

1. A kérelmező személyi adatai
1.1. név
1.2. születési név
1.3. születési hely és idő
1.4. anyja születési neve
1.5. személyazonosító okmányának típusa és száma
1.6. lakóhely
1.7. tartózkodási hely
1.8. állampolgárság
1.9. elérhetőség
1.10. nem magyar állampolgár esetén Magyarország területén tartózkodásának jogcíme

2. A kérelem benyújtásának alapjául szolgáló bűncselekményre vonatkozó adatok
2.1. a bűncselekmény

2.1.1. megnevezése és lényeges körülményei
2.1.2. elkövetésének helye
2.1.3. elkövetésének ideje

2.2. a kérelmezőt ért
2.2.1. testi sérülés
2.2.2. lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás
2.2.3. vagyoni kár
2.2.4. egyéb sérelem

3. Az igényelt támogatásra vonatkozó adatok
3.1. a kérelmező jogosultságára vonatkozó adatok
3.2. az igényelt kárenyhítés formája és mértéke

3.2.1. a vagyoni kár
3.2.1.1. összege
3.2.1.2. igazolására szolgáló iratok megnevezése
3.2.1.3. kár esetleges megtérülésének forrása
3.2.1.4. a megtérült kár összege
3.2.1.5. a megtérítés formája

3.2.2. járadék igénylése esetén a keresőképtelenség fennállása és várható időtartama
3.2.3. járadék igénylése esetén a járadék havi összege és folyósításának időtartama
3.2.4. a kárenyhítés iránti döntéshozatalhoz szükséges egyéb adatok

3.2.4.1. a kérelmező ellen a  kárenyhítésre okot adó bűncselekmény miatt vagy azzal 
összefüggésben indult büntetőeljárás megjelölése

3.2.4.2. a kérelmező által elkövetett, a  kárenyhítésre okot adó, jogerős bírósági 
határozatban megállapított bűncselekmény megnevezése

3.3. a pénzben nyújtott szolgáltatás kifizetésének módjára vonatkozó adatok
3.3.1. postai utalvánnyal történő kifizetés és az ehhez szükséges

3.3.1.1. cím
3.3.2. saját névre szóló fizetési számlára történő utalás és az ehhez szükséges

3.3.2.1. pénzforgalmi szolgáltató megnevezése
3.3.2.2. számlaszám

4. Mellékletek felsorolása
5. Közlemény, benne nyilatkozat

5.1. a korábbi, pénzben nyújtott áldozatsegítő támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési 
kötelezettségről

5.2. a kérelemben feltüntetett cselekménnyel összefüggő egyéb támogatásról
5.3. valótlan adatszolgáltatás vagy ellenőrzés akadályoztatása miatti támogatást kizáró okról
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5.4. arról, hogy a kérelmet az áldozatsegítő szolgálat munkatársa töltötte-e ki az áldozat jelenlétében
5.5. egyéb

6. Tájékoztató”

4. melléklet a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelethez
„3. melléklet a 29/2017. (XII. 27.) IM rendelethez

Az áldozati státusz igazolása iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány adattartalma

1. A kérelmező személyi adatai
1.1. név
1.2. születési név
1.3. születési hely és idő
1.4. anyja születési neve
1.5. személyazonosító okmányának típusa és száma
1.6. lakóhely
1.7. tartózkodási hely
1.8. állampolgárság
1.9. elérhetőség

2. A kérelem benyújtásának alapjául szolgáló bűncselekményre, tulajdon elleni szabálysértésre vonatkozó 
adatok
2.1. a bűncselekmény, tulajdon elleni szabálysértés

2.1.1. megnevezése és lényeges körülményei
2.1.2. elkövetésének helye
2.1.3. elkövetésének ideje

3. A kérelem benyújtásának indoka
3.1. a jogi segítségnyújtásról szóló törvényben meghatározott támogatás igénybevétele
3.2. eltulajdonított, megsemmisült személyes iratok pótlása

3.2.1. az eltulajdonított, megsemmisült személyes iratok tételes felsorolása
3.3. más hatóság, szerv vagy szervezet támogatásának, szolgáltatásának igénybevétele
3.4. egyéb

4. Közlemény, benne nyilatkozat
4.1. a korábbi, pénzben nyújtott áldozatsegítő támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési 

kötelezettségről
4.2. a kérelemben feltüntetett cselekménnyel összefüggő egyéb támogatásról
4.3. valótlan adatszolgáltatás vagy ellenőrzés akadályoztatása miatti támogatást kizáró okról
4.4. egyéb

5. Tájékoztató”

5. melléklet a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelethez
„2. melléklet a 12/2018. (VI. 12.) IM rendelethez

Polgári jogi igény előterjesztésére vonatkozó nyomtatvány adattartalma

 1. Az eljáró szervre vonatkozó adatok
1.1. Az eljáró szerv megnevezése
1.2. Ügyszám

 2. A polgári jogi igény előterjesztőjének személyazonosító adatai
2.1. Neve
2.2. Születési neve
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2.3. Születés helye és ideje
2.4. Anyja születési neve
2.5. Lakcíme

 3. A kötelezni kért személy megjelölése
3.1. Neve
3.2. Születési neve
3.3. Születés helye és ideje
3.4. Anyja születési neve
3.5. Lakcíme
3.6. Az arra vonatkozó nyilatkozat, ha a Be. 556. § (2a) bekezdése alapján a polgári jogi igény előterjesztője annak 
a  személynek a  kötelezését kéri, akinek a  büntetőjogi felelősségét a  bíróság jogerős ügydöntő határozatában 
a megjelölt kárt vagy sérelmet okozó bűncselekmény elkövetőjeként megállapítja

 4. A polgári jogi igényként érvényesíteni kívánt követelés összege vagy megjelölése
4.1. Kártérítés érvényesítése esetén a kártérítés összege
4.1.1. Az arra vonatkozó nyilatkozat, ha a polgári jogi igény előterjesztője a Be. 556. § (2b) bekezdése alapján azon 
összeg polgári jogi igényként történő megítélését kéri, amelyet a  bíróság a  jogerős ügydöntő határozatában 
az elkövetett bűncselekménnyel okozott kár vagy vagyoni hátrány összegeként megállapít, illetve az az összeg, amit 
a bíróság jogerős ügydöntő határozatában a bűncselekmény elkövetési értékeként megjelöl
4.2. Dolog kiadására vagy pénz fizetésére kötelezés esetén a  kiadni kívánt dolog megnevezése, illetve pénz 
fizetésére kötelezés esetén a pénz megjelölése
4.3. Sérelemdíj érvényesítése esetén a sérelemdíj összege

 5. A polgári jogi igényt megalapozó tények megjelölése
5.1. Az arra vonatkozó nyilatkozat, ha a polgári jogi igény előterjesztője a polgári jogi igényt alátámasztó tényeknek 
a vádirat tartalma szerinti figyelembevételét indítványozza
5.2. A sérelemdíj érvényesítése esetén a sérelemdíjat megalapozó tények megjelölése
5.3. Egyéb, a polgári jogi igénnyel összefüggő tények megjelölése

 6. A polgári jogi igény megítélése esetén a teljesítésre vonatkozó adatok
6.1. Kifizetésre vonatkozó adatok
6.1.1. Készpénzben, postai úton történő kifizetés esetén a kézbesítési cím
6.1.2. Fizetési számlára történő utalás esetén a számlatulajdonos neve és a fizetési számla száma
6.1.3. Ügyvédi letéti számlára utalás esetén az  ügyvéd neve, illetve ügyvédi iroda megnevezése, valamint a  letéti 
számla száma
6.2. Dolog kiadása esetén a dolog átvételének helye, módja

 7. Az arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a polgári jogi igény előterjesztője a személyi adatainak zárt kezelését az eljárás 
során kérte-e, illetve ennek hiányában a nyomtatvány előterjesztésekor kéri-e

 8. A polgári igény biztosítása érdekében zár alá vétel elrendelésére irányuló indítvány
8.1. Az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozat, hogy a polgári jogi igény előterjesztője a polgári jogi igény biztosítása 
érdekében zár alá vétel elrendelését indítványozza
8.2. A zár alá vétellel érintett terhelt megjelölése
8.2.1. Neve
8.2.2. Születési neve
8.2.3. Születés helye és ideje
8.2.4. Anyja születési neve
8.2.5. Lakcíme
8.2.6. Az  arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a  polgári jogi igény előterjesztője a  vádemelés előtti zár alá vétel 
indítványozása esetén a Be. 325. § (2) bekezdése alapján a terhelt személyazonosító adatai megjelölését mellőzi
8.3. A terhelt tulajdonában álló vagy őt illető vagyon megjelölése, amelyre a polgári jogi igény előterjesztője a zár 
alá vétel elrendelését indítványozza
8.3.1. A terhelt tulajdonában álló vagy őt illető dolog esetén a dolog megnevezése és a dolog azonosítását szolgáló 
adatok
8.3.2. A terhelt tulajdonában álló vagy őt illető számlapénz vagy elektronikus pénz esetén az érintett számla száma
8.3.3. A terhelt tulajdonában álló vagy őt illető ingatlan esetén az ingatlan azonosítását szolgáló adatok
8.3.4. A  terhelt tulajdonában álló vagy őt illető, a  befektetési vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott 
pénzügyi eszköz esetén a pénzügyi eszköz megnevezése és a pénzügyi eszköz azonosítását szolgáló adatok
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8.3.5. A terhelt tulajdonában álló vagy őt illető más vagyoni értékű jog esetén a vagyoni értékű jog megnevezése és 
a vagyoni értékű jog azonosítását szolgáló adatok
8.3.6. A  terhelt tulajdonában álló vagy őt illető más vagyoni jellegű követelés esetén a  vagyoni értékű követelés 
megnevezése és a vagyoni értékű követelés azonosítását szolgáló adatok

 9. Zsarolás, csalás, illetve uzsora-bűncselekmény esetén a  Be. 557.  §-ában meghatározottak szerinti ideiglenes 
intézkedés iránti indítvány
9.1. A  zsarolás, a  csalás, illetve az  uzsora-bűncselekmény esetén a  korábban a  sértett által lakott vagy 
a hozzájárulásával más személy által ingyenesen használt ingatlan kiürítésének és a magánfél birtokába bocsátására 
vonatkozó indítvány
9.2. Az arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a polgári jogi igény előterjesztője a vádemelés előtti ideiglenes intézkedés 
indítványozása esetén a Be. 355. § (4) bekezdése alapján a terhelt személyazonosító adatai megjelölését mellőzi

 10. Az arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a polgári jogi igény előterjesztője a polgári jogi igénynek a polgári bírósághoz 
történő, a Be. 560. § (3b) bekezdése szerinti megküldéséhez hozzájárul-e

 11. A polgári jogi igény előterjesztésének kelte, az előterjesztő aláírása”

Az igazságügyi miniszter 19/2020. (XII. 29.) IM rendelete
a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a  jogszabály kihirdetése során történő és a  közjogi szervezetszabályozó 
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 2. alcím címe helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„2. A Magyar Közlöny kiadása és terjesztése”

2. §  A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a  jogszabály kihirdetése során történő és a  közjogi szervezetszabályozó 
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 2.  §-a a  következő  
(5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Magyar Közlöny oldalhű másolata digitális formában, illetve papíralapon is terjeszthető.
(6) A  Magyar Közlöny felelős szerkesztője a  Magyar Közlöny oldalhű másolatát digitális formában megküldi 
a  köztársasági elnöknek, az  Országgyűlés elnökének, az  Alkotmánybíróság elnökének, a  Kúria elnökének, 
az Országos Széchényi Könyvtárnak és az Országgyűlési Könyvtárnak.
(7) A Magyar Közlöny felelős szerkesztője a Magyar Közlöny oldalhű másolatát az Országos Széchényi Könyvtárnak 
és az Országgyűlési Könyvtárnak papíralapon is megküldi.”

3. §  A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a  jogszabály kihirdetése során történő és a  közjogi szervezetszabályozó 
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében a „szerkeszti és adja ki.” szövegrész helyébe a „szerkeszti, adja ki, valamint készíti el és 

terjeszti annak oldalhű másolatát.” szöveg,
b) 2.  § (2)  bekezdésében a  „papíralapú” szövegrész helyébe a  „papíralapú, illetve digitális” szöveg, 

az „előállításában” szövegrész helyébe az „elkészítésében” szöveg,
c) 7. § (2) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében a „papír alapon” szövegrész helyébe a „papíralapon” szöveg,
d) 7. § (3) bekezdésében a „https://feltoltes.magyarkozlony.hu” szövegrész helyébe a „feltoltes.magyarkozlony.hu” 

szöveg
lép.
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4. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Varga judit s. k.,
  igazságügyi miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 57/2020. (XII. 29.) ITM rendelete
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2a)  bekezdés 1.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 8.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet a  következő 6/B.  §-sal 
egészül ki:
„6/B. § A 6. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően, ha az építészeti-műszaki dokumentáció alapján az épület kialakítása 
nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, és a használatbavételre 2020. december 31. napját követően 
kerül sor, a  6.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglaltaknak 2021. június 30. napja utáni használatbavétel esetén kell 
megfelelni.”

2. §  Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6.  § (2)  bekezdés 
a) pontjában a „minden” szövegrész helyébe az „– a 6/B. §-ban meghatározott kivétellel – minden” szöveg lép.

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

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

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 58/2020. (XII. 29.) ITM rendelete
egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában,
a 3. és 4. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 
6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak  
és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló  
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

1. §  A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a  lakossági felhasználónak és a  külön kezelt 
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép.
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2. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

2. §  A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1.  melléklete 
a 2. melléklet szerint módosul.

3. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz 
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló  
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

3. § (1) Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a  hazai termelésű földgáz mennyiségéről 
és áráról, valamint az  igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 5. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) A volt közüzemi nagykereskedő (6) bekezdés szerinti indokolt költsége
a) a földgázszállító rendszer kiadási pontjaira vonatkozó kapacitásköltség vonatkozásában a  tény hőmérsékleti 
viszonyokat figyelembe vevő, az egyetemes szolgáltatás forrásellátása érdekében felmerülő modellezett értéket,
b) a magyar gázkiegyenlítési ponton történő beszerzés vonatkozásában a  volt közüzemi nagykereskedő által 
a forrás árától el nem különített módon, közvetve megfizetett és a Hivatal által elismert mértékű kapacitásköltséget,
c) egyéb esetekben a szállítási és tárolási rendszerüzemeltetők részére ténylegesen megfizetett díjakat jelenti.”

 (2) Az R2. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (3) Az R2. 2. melléklete az 4. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R2. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól 
szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

4. § (1) A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 
70/2016.  (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1.  melléklet 5.13.  pontjában a „honlap szerint” szövegrész 
helyébe az „adatforrás szerinti” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az R3. 1. melléklet 5.13. pontjában a „Gas Base Load Futures” szövegrész.

5. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet az 58/2020. (XII. 29.) ITM rendelethez
„1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az értékesítői díjak

A B C D E

Sorszám Település Értékesítő megnevezése Vásárló szolgáltató neve
Értékesítői 

alapdíj

Értékesítői 

hődíj

        Ft/hó Ft/GJ

1. Ajka Bakonyi Erőmű Zrt. BAKONY-TÁVHŐ Kft. 47 217 000 2 548

2. Almásfüzitő Füzitő GM Energiatermelő Kft.
ALFEN Almásfüzitői Energetikai 
és Szolgáltató Kft.

0 2 754

3. Baja Greenenergy-Power Kft. Baja Energetika Kft. 0 2 691

4. Bonyhád Greenenergy-Power Kft. „FŰTŐMŰ” Kft. 0 2 540

5. Budapest
Alpiq Csepel Kft. – kombinált 
ciklusú erőmű

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 84 044 000 889

6. Budapest Alpiq Csepel Kft. – kazán Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 2 350

7. Budapest
Budapesti Erőmű Zrt. – 
Kelenföldi Erőmű – 1117 
Budapest, Budafoki út 52.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 231 441 000 2 092

8. Budapest
Budapesti Erőmű Zrt. –  
Kispesti Erőmű –  
1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 134 508 000 2 025

9. Budapest
Budapesti Erőmű Zrt. –  
Újpesti Erőmű –  
1045 Budapest, Tó utca 7.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 182 655 000 2 031

10. Budapest Készenléti Rendőrség Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 2 607

11. Budapest CHP-Erőmű Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 097

12. Budapest
Fővárosi Közterület-fenntartó 
Nonprofit Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 1 133

13. Budapest Greenenergy-Power Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 083

14. Budapest WINDIRECT Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 2 607

15. Budapest
MVM GTER Zrt. – kapcsoltan és 
önálló tüzeléssel termelt hő

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 136 803 000 2 156

16. Budapest
MVM GTER Zrt. – póttüzeléssel 
termelt hő

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 1 948

17. Budapest ALTEO-Therm Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 099

18. Csongrád Csoterm Kft.
Csongrádi Közmű  
Szolgáltató Kft.

0 1 476

19. Csorna Greenenergy-Power Kft. Csornahő Kft. 0 2 763

20. Debrecen Debreceni Vízmű Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 0 2 134

21. Debrecen
Veolia Energia  
Magyarország Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 171 084 000 2 134

22. Dombóvár
Veolia Energia  
Magyarország Zrt.

DOMBÓVÁRHŐ Kft. 0 2 483

23. Dorog
Veolia Energia  
Magyarország Zrt.

PROMTÁVHŐ Kft. 18 381 000 2 108

24. Dunakeszi CHP Erőmű Kft.
Dunakeszi Közüzemi  
Nonprofit Kft.

0 2 247

25. Dunaújváros Perkons DHŐ Kft.
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- 
Hőszolgáltató Kft.

0 1 998
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26. Dunaújváros
Energott Fejlesztő és 
Vagyonkezelő Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- 
Hőszolgáltató Kft.

27 100 000 1 998

27. Dunaújváros HF. Formula Kft.
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- 
Hőszolgáltató Kft.

31 980 000 1 998

28. Eger CHP-Erőmű Kft. EVAT Zrt. 0 2 525

29. Érd
Veolia Energia  
Magyarország Zrt.

Érdhő Kft. 0 2 449

30. Esztergom
Veolia Energia  
Magyarország Zrt.

PROMTÁVHŐ Kft. 30 401 000 2 108

31. Gödöllő
Veolia Energia  
Magyarország Zrt.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. 0 2 545

32. Gyöngyös
Veolia Energia  
Magyarország Zrt.

Városgondozási Zrt. 0 2 399

33. Győr Arrabona Koncessziós Kft. GYŐR-SZOL Zrt. 0 3 204

34. Győr ALTEO-Therm Kft. GYŐR-SZOL Zrt. 287 000 2 413

35. Hajdúnánás OMNI Energy Kft.
Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft.

0 2 731

36. Hajdúszoboszló
Veolia Energia  
Magyarország Zrt.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 0 2 566

37. Kaposvár E.ON Energiatermelő Kft.
Kaposvári Önkormányzati 
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

0 2 814

38. Kazincbarcika ALTEO-Therm Kft. Barcika Szolg Kft. 45 462 000 2 015

39. Kiskunhalas Halas-T Kft. Halasi Városgazda Zrt. 0 3 977

40. Körmend Greenenergy-Power Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 2 577

41. Makó
Materm Hőszolgáltató, 
Befektető Kft.

Makói Városgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

0 2 170

42. Mátészalka
Veolia Energia  
Magyarország Zrt.

Mátészalkai  
Távhőszolgáltató Kft.

0 3 467

43. Miskolc
Bioenergy-Miskolc  
Szolgáltató Kft.

MIHŐ Kft. 0 2 731

44. Miskolc Miskolci Geotermia Zrt. MIHŐ Kft. 0 2 626

45. Miskolc Kuala Kft. MIHŐ Kft. 0 2 626

46. Miskolc
MVM MIFŰ Kft. – Hold u.  
hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. 
hrsz. 23358/8

MIHŐ Kft. 147 000 000 2 058

47. Miskolc
MVM MIFŰ Kft. –  
Miskolc, Bánki Donát u. 17.

MIHŐ Kft. 0 2 731

48. Miskolc
MVM MIFŰ Kft. –  
Miskolc, Szarkahegy u. 21.

MIHŐ Kft. 0 2 731

49. Mohács
Veolia Energia  
Magyarország Zrt.

MOHÁCS-HŐ Kft. 0 3 355

50. Mohács
BIOENERGY-Duna Befektető és 
Szolgáltató Kft.

MOHÁCS-HŐ Kft. 0 3 355

51. Mosonmagyaróvár MESZ Mosonmagyaróvár Kft.
Városüzemeltető és  
Fenntartó Kft.

18 365 000 1 848

52. Nagykőrös Perkons DHŐ Kft. KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 0 2 581

53. Nyíregyháza
Veolia Energia  
Magyarország Zrt.

NYÍRTÁVHŐ Kft. 92 741 000 2 089

54. Ózd ALTEO-Therm Kft. Ózdi Távhő Kft. 0 2 437
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55. Paks MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Duna Center Therm 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

4 895 000 929

56. Pécs Pannon Hőerőmű Zrt. PÉTÁV Kft. 150 590 000 2 902

57. Pétfürdő ENGIE Magyarország Kft. „PÉTKOMM” Kft. 4 395 000 1 610

58. Püspökladány Greenenergy-Power Kft.
Püspökladányi Városüzemeltető 
és Gyógyfürdő Kft.

0 2 646

59. Salgótarján CHP-Erőmű Kft. Salgó Vagyon Kft. 0 2 363

60. Sárbogárd Perkons DHŐ Kft. ENGIE Sárbogárdi Kft. 0 2 867

61. Sárvár Greenenergy-Power Kft.
Sárvári Városgondnokság 
Nonprofit Kft.

0 2 945

62. Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzat Erzsébet Kórháza

ENGIE Magyarország Kft. 0 2 738

63. Siklós Perkons SKL Kft. SIKLÓS-HŐ Kft. 0 2 803

64. Siófok ENGIE Magyarország Kft. Termofok-Sió Kft. 7 543 000 1 610

65. Sopron
Veolia Energia  
Magyarország Zrt.

SOPRON Holding Zrt. 17 301 000 2 018

66. Sopron ALTEO-Therm Kft. SOPRON Holding Zrt. 14 990 000 1 944

67. Százhalombatta
Veolia Energia  
Magyarország Zrt.

„SZÁKOM” Nonprofit Kft. 20 930 000 2 019

68. Szentlőrinc Szentlőrinci Geotermia Zrt.
Szentlőrinci Közüzemi  
Nonprofit Kft.

0 3 654

69. Szeged OMNI Energy Kft. Szegedi Távfűtő Kft. 0 2 686

70. Szeged
Veolia Energia  
Magyarország Zrt.

Szegedi Távfűtő Kft. 0 2 686

71. Szigetszentmiklós SZMK Energia Kft. „Aries” Nonprofit Kft. 0 2 691

72. Szigetvár Szigetvári Gyógyfürdő Kft.
Szigetvári Távhő Szolgáltató 
Nonprofit Kft.

0 628

73. Szolnok
ALFA-NOVA Bioenergia Termelő 
és Szolgáltató Kft.

ALFA-NOVA Kft. 0 2 262

74. Szombathely Szombathelyi Erőmű Zrt.
Szombathelyi  
Távhőszolgáltató Kft.

0 2 566

75. Tapolca
Tapolcai Kogenerációs  
Erőmű Kft.

Városgazdálkodási Kft. 0 2 635

76. Tatabánya TB-ENERGO Kft.
T-Szol Tatabányai  
Szolgáltató Zrt.

0 2 302

77. Tatabánya Tatabánya Erőmű Kft.
T-Szol Tatabányai  
Szolgáltató Zrt.

213 591 000 2 302

78. Tiszaújváros ALTEO-Therm Kft. TiszaSzolg 2004 Kft. 33 247 000 2 016

79. Vác
Veolia Energia  
Magyarország Zrt.

Váci Távhő Nonprofit  
Közhasznú Kft.

0 2 485

80. Vác Greenenergy-Power Kft.
Váci Távhő Nonprofit  
Közhasznú Kft.

0 2 485

81. Vasvár Vasi Triász Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 816

82. Veszprém
Veszprém-Kogeneráció 
Energiatermelő Zrt.

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi 
Szolgáltató Zrt.

0 2 804

83. Kiskunhalas MK-MÓR Termelő Kft. Halasi Városgazda Zrt. 0 2597

”
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2. melléklet az 58/2020. (XII. 29.) ITM rendelethez

Az R1. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó támogatási mértékek

  A B C D

Sorszám Település Távhőszolgáltató Fix összegű támogatás

Lakosságnak nyújtott 

távhő után kapott 

fajlagos támogatás

Ft/hó Ft/GJ

1. Ajka BAKONY-TÁVHŐ Kft. 33 018 925 1 159

2. Ajka Bakonyi Erőmű Zrt. 0 0

3. Algyő Veolia Energia Magyarország Zrt. 0 0

4. Almásfüzitő ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft. 8 194 316 930

5. Baj T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 661 151 –279

6. Baja Baja Energetika Kft. 1 051 874 129

7. Balatonfüred Füredhő Távhőszolgáltatási Kft. 4 381 924 –1 440

8. Berettyóújfalu Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. 2 788 834 –1 236

9. Bokod NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 3 423 606 997

10. Bonyhád „FŰTŐMŰ” Kft. 4 461 312 –1 270

11. Budaörs BTG Nonprofit Kft. 7 901 370 –1 421

12. Budapest Csepeli Erőmű Kft. 0 0

13. Budapest Veolia Energia Magyarország Zrt. 2 108 492 –807

14. Budapest Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 895 892 038 –455

15. Budapest GM Kőérberek 30 Kft. 4 062 405 –2 574

16. Cegléd Veolia Energia Magyarország Zrt. 9 412 349 –178

17. Celldömölk Cellhő Kft. 2 679 826 –1 402

18. Cserkeszőlő Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 0 0

19. Csongrád Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 948 584 –53

20. Csorna Csornahő Kft. 6 388 824 –3 989

21. Debrecen Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 148 366 330 –1 001

22. Dombóvár DOMBÓVÁRHŐ Kft. 9 077 253 –1 484

23. Dorog PROMTÁVHŐ Kft. 16 416 509 –658

24. Dunakeszi Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 6 215 817 –157

25. Dunaújváros Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 47 528 419 –998

26. Eger EVAT Zrt. 10 806 332 –206

27. Érd Érdhő Kft. 6 194 638 –991

28. Esztergom PROMTÁVHŐ Kft. 29 920 933 –369

29. Gödöllő Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. 9 756 659 –839

30. Gyöngyös Városgondozási Zrt. 8 942 140 –1 239

31. Győr GYŐR-SZOL Zrt. 89 489 780 195

32. Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 1 175 517 –600

33. Hajdúnánás Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 0 0

34. Hajdúszoboszló Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 6 572 575 –562

35. Hódmezővásárhely Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. 0 0

36. Inota Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 3 125 015 –257
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37. Kaposvár
Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és  
Szolgáltató Zrt.

32 364 848 –203

38. Kapuvár Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 3 168 657 –1 428

39. Kazincbarcika Barcika Szolg Kft. 47 395 996 –339

40. Kecskemét Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 75 751 144 –823

41. Keszthely VÜZ Nonprofit Kft. 7 116 537 –994

42. Kiskunfélegyháza Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. 8 827 802 –301

43. Kiskunhalas Halasi Városgazda Zrt. 1 801 125 1 146

44. Kisvárda KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft. 7 589 610 –1 493

45. Komárom Komáromi Távhő Kft. 9 471 474 –1 256

46. Komló Komlói Fűtőerőmű Zrt. 47 463 325 –1 870

47. Körmend RÉGIÓHŐ Kft. 4 228 396 –913

48. Kőszeg ENGIE Magyarország Kft. 4 022 586 –1 762

49. Makó Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 006 274 –321

50. Mátészalka Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 8 150 968 1 391

51. Miskolc MIHŐ Kft. 223 951 875 –20

52. Mohács MOHÁCS-HŐ Kft. 13 221 336 749

53. Mór MÓRHŐ Kft. 6 321 214 –1 329

54. Mosonmagyaróvár Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 22 744 275 –938

55. Nagyatád ENGIE Magyarország Kft. 1 312 383 –863

56. Nagykőrös KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 4 547 409 –1 136

57. Nyergesújfalu DISTHERM Kft. 0 0

58. Nyírbátor Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 0 0

59. Nyíregyháza NYÍRTÁVHŐ Kft. 96 659 498 –960

60. Nyíregyháza Energocoop Kft. 4 967 510 –692

61. Oroszlány NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 70 397 502 –146

62. Ózd Ózdi Távhő Kft. 45 284 598 –372

63. Paks Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2 599 487 327

64. Pécs PÉTÁV Kft. 196 504 194 746

65. Pétfürdő „PÉTKOMM” Kft. 6 129 748 –8

66. Pétfürdő Nitrogénművek Zrt. 0 0

67. Pornóapáti Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. 608 128 –27

68. Putnok Putnoki Városgondnokság 0 0

69. Püspökladány Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 5 417 292 –981

70. Salgótarján Salgó Vagyon Kft. 34 884 390 –1 183

71. Sárbogárd ENGIE Sárbogárdi Kft. 1 523 294 –2 021

72. Sárospatak Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 4 705 338 –1 729

73. Sárvár Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. 10 557 222 –1 661

74. Sátoraljaújhely ENGIE Magyarország Kft. 5 691 848 –1 850

75. Siklós SIKLÓS-HŐ Kft. 4 895 303 –1 363

76. Siófok Termofok-Sió Kft. 8 877 020 –4 554

77. Sopron SOPRON Holding Zrt. 37 879 044 –1 337

78. Szarvas Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 0 0

79. Százhalombatta „SZÁKOM” Nonprofit Kft. 26 217 217 –1 075

80. Szeged Szegedi Távfűtő Kft. 86 961 812 –847
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81. Székesfehérvár
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és 
Hőszolgáltató Zrt.

118 478 224 –1 516

82. Szekszárd Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 23 384 430 –1 452

83. Szentendre Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 9 998 045 –1 513

84. Szentes Szentes Városi Szolgáltató Kft. 10 034 559 –2 838

85. Szentgotthárd RÉGIÓHŐ Kft. 0 0

86. Szentlőrinc Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 67 046 1 440

87. Szigetszentmiklós „Aries” Nonprofit Kft. 7 260 905 –553

88. Szigetvár Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 0 0

89. Szolnok ALFA-NOVA Kft. 36 042 609 –1 138

90. Szombathely Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 65 838 366 –475

91. Tapolca Városgazdálkodási Kft. 6 513 359 –1 189

92. Tata TATA ENERGIA Kft. 11 420 946 –276

93. Tatabánya T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 263 467 938 –740

94. Tiszaújváros TiszaSzolg 2004 Kft. 40 654 278 –930

95. Vác Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 13 877 480 –777

96. Várpalota Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 16 153 060 –819

97. Vasvár RÉGIÓHŐ Kft. 2 078 420 –2 443

98. Veszprém „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 37 320 658 –61

99. Záhony Záhonyi HŐTÁV Nonprofit Kft. 0 0

100. Zirc Veolia Energia Magyarország Zrt. 1 595 881 –2 698

”

3. melléklet az 58/2020. (XII. 29.) ITM rendelethez
„1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2021. első negyedévre, valamint a felek köre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb 
hatósági ára és mennyisége:

A B C D E

1. Hónap
Szerződött egyetemes 

szolgáltató

Nem földgáztárolóból származó 

földgázforrás mennyisége

(kWh)

Földgáztárolóból származó 

földgázforrás mennyisége

(kWh)

Földgázforrás ára

(forint/kWh)

2. január NKM Energia Zrt. 3 109 182 575 5 016 823 425 5,186

3. február NKM Energia Zrt. 2 561 118 192 4 132 493 808 5,186

4. március NKM Energia Zrt. 2 036 030 980 3 285 239 020 5,186
”
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4. melléklet az 58/2020. (XII. 29.) ITM rendelethez

Az R2. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. A  Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a  2.  § (1)  bekezdése szerint 
értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2021. első negyedévre:

A B C D

1. Hónap Szerződött egyetemes szolgáltató
Földgázforrás mennyisége

(kWh)

Földgázforrás mennyiségarányos díja

(forint/kWh)

2. január NKM Energia Zrt. 0 –

3. február NKM Energia Zrt. 0 –

4. március NKM Energia Zrt. 0 –
”

5. melléklet az 58/2020. (XII. 29.) ITM rendelethez
„4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb 
hatósági ára és mennyisége 2021. első negyedévre

A B C

1. Volt közüzemi nagykereskedő
Földgázforrás mennyisége

(kWh)

Földgázforrás ára

(forint/kWh)

2. Magyar Földgázkereskedő Zrt. 1 150 000 000 3,222
”
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A pénzügyminiszter 15/2020. (XII. 29.) PM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban állók és tisztjelöltek 
alkalmassági vizsgálatáról, a gyógyító-megelőző egészségügyi ellátásról, valamint a pénzügyőrök 
szolgálatképtelenségének megállapításáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 247.  § 2., 8. és 9.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet  
1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya – az e rendeletben meghatározott körben és esetben –
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV)

aa) szolgálati jogviszonyban lévőkre (a továbbiakban: foglalkoztatott),
ab) tisztjelölti jogviszonyban álló pénzügyőr tisztjelöltekre (a továbbiakban: tisztjelölt),

b) a NAV-hoz adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba jelentkezőkre (a továbbiakban: jelentkező),
c) a NAV vezetőjére, a NAV vezetőjének szakmai helyettesére,
d) a NAV munkaviszonyban álló munkavállalóira (a továbbiakban: munkavállaló),
e) a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: NAV KEKI) felnőtt háziorvosi szolgálatába 

bejelentkezettekre
terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
1.  alkalmassági kategória: pénzügyőri munkakörök egészségkárosító és pszichológiai kockázati tényezők 

alapján történő besorolása,
2.  alkalmassági vizsgálat: egészségügyi szolgáltatás, amelynek elsődleges célja annak megállapítása, hogy egy 

meghatározott munkakörben, alkalmassági kategóriában és munkahelyen végzett tevékenység által okozott 
megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni,

3.  ellenőrző szakorvos: a NAV KEKI vezetője által megbízott szakorvos,
4.  expozíció: a munkahelyen jelen lévő és a foglalkoztatottat érő kóroki tényezők hatásának való kitettség,
5.  foglalkozás-egészségügyi szolgáltató: a NAV, valamint a NAV-val foglalkozás-egészségügyi alapellátás nyújtására 

szerződött – az egészségügyről szóló törvény szerinti – egészségügyi szolgáltató,
6.  kockázati tényező: a  munkakörhöz kapcsolódó, feladatellátás során jelentkező hatás, amely negatívan 

befolyásolja a foglalkoztatott egészségi, pszichés állapotát,
7.  szolgálati jogviszony: a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi  

CXXX. törvényben (a továbbiakban: Szjtv.) meghatározott adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony.

3. A gyógyító-megelőző egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályok

3. § (1) A  NAV KEKI, valamint a  NAV-val szerződött egészségügyi szolgáltatók által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra 
jogosult
a) a NAV vezetője, a NAV vezetőjének szakmai helyettese,
b) a foglalkoztatott, a tisztjelölt és a munkavállaló, valamint
c) a  gyógyító-megelőző egészségügyi ellátás tekintetében a  NAV KEKI felnőtt háziorvosi szolgálatába 

bejelentkezett személy.
 (2) Az ellátásra való jogosultságot az ellátás igénybevétele előtt, sürgős ellátás esetén azt követően

a) a foglalkoztatott szolgálati igazolvánnyal, ennek hiányában munkáltatói igazolással,
b) a munkavállaló munkáltatói igazolással,
c) a tisztjelölt szolgálati igazolvánnyal, ennek hiányában diákigazolvánnyal,
d) a NAV KEKI felnőtt háziorvosi szolgálatába bejelentkezett személy a NAV KEKI által kiállított igazolvánnyal,
és a társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági igazolványával (a továbbiakban: TAJ kártya) igazolja.
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4. Az alkalmassági vizsgálatok célja, típusa

4. § (1) Az alkalmassági vizsgálat célja annak elbírálása, hogy
a) a  foglalkoztatott, valamint a  jelentkező megfelel-e az  adott munkakör – pénzügyőr, valamint pénzügyőri 

munkakörbe jelentkező esetében az 1. melléklet szerinti alkalmassági kategória – szerint végzett tevékenység 
egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági követelményeinek, alkalmas-e a  munkaköri követelményekből 
adódó, fokozott megterheléssel és igénybevétellel járó tevékenységek elvégzésére, valamint

b) a tisztjelölt alkalmas-e a tisztjelölti jogviszonyból származó kötelezettségeinek eleget tenni.
 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában foglaltak végrehajtása érdekében az  alkalmassági vizsgálat során vizsgálni kell,  

hogy a foglalkoztatott, valamint a jelentkező
a) a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétele

aa) veszélyezteti-e egészségét, testi, illetve lelki épségét,
ab) befolyásolja-e egészségi állapotát kedvezőtlenül,
ac) okozhatja-e utódai testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását,

b) esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása során előidéz-e baleseti veszélyt,
c) személyi higiénés és egészségi állapota a  járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkakörökben 

történő munkavégzés esetén veszélyezteti-e mások egészségét, illetve foglalkoztatható-e az  adott 
munkakörben,

d) ha megváltozott munkaképességű, milyen munkakörben és milyen feltételek mellett foglalkoztatható 
állapotrosszabbodás veszélye nélkül,

e) foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében,
f ) szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres foglalkozás-egészségügyi 

ellenőrzést igényel,
g) külföldön történő munkavégzés esetén várhatóan alkalmas-e az adott országban a megjelölt szakmai feladat 

ellátására.
 (3) Tisztjelöltek esetén az alkalmassági vizsgálat során vizsgálni kell

a) a képzés, illetve a tanulmányok folytatására, valamint
b) a pénzügyőri pályára
való alkalmasságot.

 (4) Az  alkalmasság vizsgálata, valamint a  foglalkoztathatóság szakvéleményezése nem terjed ki a  munkaképesség-
változás, valamint az egészségkárosodás mértékének meghatározására.

5. § (1) Az alkalmassági vizsgálat típusát tekintve lehet
a) előzetes,
b) időszakos,
c) soron kívüli vagy
d) záró
vizsgálat.

 (2) Az alkalmassági vizsgálat tartalmát tekintve lehet
a) egészségi,
b) pszichológiai vagy
c) fizikai
vizsgálat.

5. Az alkalmassági vizsgálatot végző személyek

6. § (1) Az egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon
a) foglalkozás-orvostan vagy üzemorvostan szakorvosi képesítéssel rendelkező szakorvos,
b) az egészségügyialkalmasság-vizsgálatban szakmai gyakorlattal rendelkező orvos, illetve szakorvos vagy
c) foglalkozás-orvostan szakorvos felügyelete mellett foglalkozás-orvostan szakorvosjelölt
(a továbbiakban együtt: foglalkozás-egészségügyi orvos) végzi.
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 (2) A pszichológiai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon pszichológus végzi.
 (3) A fizikai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését

a) a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 
kormányrendelet szerinti, egészségmegőrző és sportfoglalkozások, edzésprogramok vezetésére jogosító 
képesítéssel rendelkező személy vagy

b) fizikai alkalmasság felmérésében legalább kettő éves sportszakmai tapasztalattal rendelkező személy
végezheti.

 (4) Az  egészségi és pszichológiai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését másodfokon a  NAV Felülvizsgáló 
Bizottsága (a továbbiakban: FÜV Bizottság) végzi.

 (5) Az  alkalmasság vizsgálatát végző személy nem lehet a  vizsgált személy Polgári Törvénykönyvről szóló  
2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozója, valamint az, akitől a tárgyilagos megítélés egyéb okból nem várható el.  
Az  alkalmassági vizsgálatot végző személy jogszabályban és szakmai előírásban foglaltak szerint köteles 
az  alkalmassági vizsgálatot elvégezni. Az  alkalmassági vizsgálatot végző személy e  tevékenysége során nem 
befolyásolható.

7. § (1) Első fokon a NAV KEKI végzi
a) az egészségi alkalmassági vizsgálatokat

aa) a pénzügyőr,
ab) a jelentkező és
ac) a tisztjelölt
vonatkozásában, valamint

b) a pszichológiai alkalmassági vizsgálatokat.
 (2) A fizikai alkalmassági vizsgálatát a NAV KEKI szervezi.

8. §  A  NAV-val foglalkozás-egészségügyi alapellátás nyújtására szerződött egészségügyi szolgáltató az  általa végzett 
foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásokról köteles kimutatást készíteni, amelyet havonta, a  tárgyhónapot 
követő első munkanapon köteles megküldeni a 2. melléklet szerinti adattartalommal a NAV KEKI részére.

6. Az alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó eljárási szabályok

9. § (1) Az egészségi alkalmassági vizsgálat és a pszichológiai alkalmassági vizsgálat
a) pénzügyőrök, pénzügyőri munkakörbe jelentkezők, valamint tisztjelöltek esetében kategóriára,
b) az a) pontba nem tartozó foglalkoztatottak, jelentkezők esetében munkakörre
történik.

 (2) Az  alkalmassági kategóriák meghatározását, valamint az  egyes munkakörök kategóriába sorolását az  1.  melléklet 
tartalmazza.

10. § (1) Az  alkalmassági vizsgálatra történő berendelésről, a  vizsgálati időpont foglalásáról, fizikai alkalmassági vizsgálat 
esetén a  csoportba történő besorolásról a  foglalkoztató NAV szerv illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó 
szervezeti egysége gondoskodik. Ennek keretében megküldi az alkalmassági vizsgálatra rendelő lapot az érintettet 
foglalkoztató szervezeti egység vezetője (a továbbiakban: közvetlen vezető) részére a  kockázati tényezők 
megjelölése – pénzügyőrök esetében az 1. melléklet szerinti alkalmassági kategóriába sorolása – céljából. Előzetes 
alkalmassági vizsgálat esetén az  alkalmassági vizsgálatra rendelő lapot az  érintettet várhatóan foglalkoztató  
NAV szerv illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége adja át a jelentkező részére.

 (2) A  foglalkoztatott, a  tisztjelölt az  alkalmassági vizsgálatokon – a  meghatározott helyen és időben – köteles 
megjelenni. Ha a  kötelezett önhibájából nem jelenik meg a  vizsgálaton, a  közvetlen vezetőjének minden 
esetben egyénileg kell vizsgálnia a  távolmaradás okát, szükség esetén kezdeményeznie kell a  kötelezett fegyelmi 
felelősségre vonását.

 (3) A  vizsgálat megkezdése előtt ellenőrizni kell a  vizsgálatra rendelt személy személyazonosságát – pénzügyőr, 
tisztjelölt esetében az  alkalmassági kategóriába, illetve csoportba sorolását – és tájékoztatást kell adni részére 
a  vizsgálat céljáról, menetéről, várható időtartamáról. A  foglalkoztatott, a  tisztjelölt személyazonosságát  
a  3.  § (2)  bekezdése szerint, a  jelentkező a  személyazonosságot igazoló érvényes arcképes okmánnyal  
és TAJ kártyával igazolja.
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 (4) Ha a közvetlen vezető nem e rendeletnek megfelelően vagy hiányosan tölti ki az alkalmassági vizsgálatra rendelő 
lapot, az  alkalmassági vizsgálatot végző személy a  szükséges vizsgálatokat, illetve felmérést elvégzi, azonban 
minősítést csak a jogszabályszerű alkalmassági vizsgálatra rendelő lap birtokában állít ki.

 (5) Az  alkalmassági vizsgálatot végző személy az  általa megállapított véleményről, „Alkalmatlan” vélemény esetén 
annak pontos okáról, valamint a  jogorvoslati lehetőségről dokumentált módon köteles tájékoztatni a  vizsgált 
személyt. Az  egészségi és pszichológiai vizsgálatok eredményéről rövid, összefoglaló írásos tájékoztatót kell adni 
a vizsgált személy részére a vizsgálat befejezésével egyidejűleg.

 (6) Az  alkalmassági vizsgálatok során keletkezett, az  alkalmasság minősítését tartalmazó véleményt meg kell küldeni 
a  foglalkoztató NAV szerv illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének, aki 
a minősítésről tájékoztatja a közvetlen vezetőt.

 (7) Alkalmatlanságra okot adó egészségi állapotváltozás felmerülése esetén az elsőfokú vizsgálatot végző szakorvosnak 
a  pénzügyőrt az  egészségkárosodás mértékének megállapítása céljából kormányrendeletben e  személyi kör 
vonatkozásában kijelölt rehabilitációs szakértői és orvosszakértői szervhez kell beutalni.

7. Az előzetes alkalmassági vizsgálat

11. § (1) Pénzügyőri munkakörbe jelentkezők esetében előzetes egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálatot 
kell végezni.

 (2) A nem pénzügyőri munkakörbe jelentkező esetében
a) előzetes egészségi vizsgálatot kell végezni és
b) előzetes pszichológiai alkalmassági vizsgálatot kell végezni

ba) ügyfélkapcsolati, valamint területi szervnél adóellenőri, operatív adóellenőri, operatív informatikai 
ellenőri és a  helyszínen eljárást foganatosító végrehajtói munkakörökben foglalkoztatni kívánt 
jelentkező esetén

bb) a  ba)  alpontba nem tartozó munkakörök esetében – a  munkakör 3.  mellékletben meghatározott 
kockázati tényezőire figyelemmel – a munkáltatói jogkör gyakorlójának kezdeményezésére.

 (3) A  munkáltatói jogkör gyakorlója a  (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti esetben a  foglalkozás-egészségügyi 
orvos javaslata alapján is kezdeményezheti az előzetes pszichológiai alkalmassági vizsgálatot.

 (4) Szolgálati jogviszonyba történő visszavételt megelőzően az  alkalmasság megállapítására a  kinevezést megelőző 
alkalmassági vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 (5) A jelentkező azonos munkakörben, azonos alkalmassági kategóriában ismételt vizsgálat nélkül foglalkoztatható, ha
a) a szolgálati jogviszony létesítésére az előzetes alkalmassági vizsgálat befejezését követő hat hónapon belül 

kerül sor,
b) az előzetes alkalmassági vizsgálat során „Alkalmas” minősítést kapott és
c) nyilatkozik, hogy egészségi állapotában az a) pontban meghatározott időszak alatt változás nem történt.

 (6) Ha az elvégzett előzetes alkalmassági vizsgálaton megállapított „Alkalmas” minősítés óta több mint hat hónap telt 
el és a  jogviszony létesítésére ez  idő alatt nem került sor, az  alkalmasság megállapítása új előzetes alkalmassági 
vizsgálattal történik. Az  egészségi, pszichológiai és fizikai vizsgálatok közül azokat kell elvégezni, amelyekre hat 
hónapnál régebben került sor.

 (7) Az a jelentkező, akinél a 4. mellékletben meghatározott
a) egészségi alkalmasságot kizáró okok esetén legalább egy,
b) pszichológiai alkalmasságot kizáró okok esetén

ba) a  4.  melléklet 2.1.  pontjában, illetve 2.2.1–2.2.11.  pontjában meghatározott okok közül legalább 
kettő, vagy

bb) a 4. melléklet 2.3–2.8. pontjában meghatározott okok közül legalább egy
kizáró ok fennáll, szolgálati jogviszonyba nem vehető fel.

 (8) Az  (1)–(7)  bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor, ha a  munkavállaló – jogviszony-váltás keretében – 
szolgálati jogviszonyt kíván létesíteni.
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8. Az időszakos alkalmassági vizsgálat

12. § (1) A  foglalkoztatott időszakos alkalmassági vizsgálaton vesz részt az  alkalmasság újbóli véleményezése céljából  
a (4) és (5) bekezdésben meghatározott rendszerességgel.

 (2) Az időszakos alkalmassági vizsgálat
a) pénzügyőrök esetében egészségi, pszichológiai és fizikai állapot,
b) az a) pontba nem tartozó foglalkoztatottak esetében egészségi állapot
vizsgálatára terjed ki.

 (3) A  pénzügyőr nem vesz részt időszakos fizikai alkalmassági vizsgálaton attól a  naptári évtől kezdve, amelyben 
ötvenedik életévét betölti.

 (4) Az időszakos alkalmassági vizsgálat keretében
a) egészségi alkalmassági vizsgálatot

aa) pénzügyőrök esetében legalább évente,
ab) az aa) pontba nem tartozó foglalkoztatottak esetében a kóroki tényezőktől függően legalább kettő 

évente,
b) pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálatot pénzügyőrök esetén – az  (5)  bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével – legalább kettő évente
kell elvégezni.

 (5) A  NAV speciális bevetési feladatokat ellátó egységének tagjai esetében az  egészségi, fizikai és pszichológiai 
alkalmassági vizsgálatot évente kell elvégezni.

 (6) Az  időszakos alkalmassági vizsgálatot végző személy a  vizsgálati eredmények alapján a  következő alkalmassági 
vizsgálatra a (4) és (5) bekezdésben meghatározottaknál rövidebb érvényességi időt is megállapíthat.

13. § (1) Időszakos alkalmassági vizsgálat „Egészségileg alkalmatlan” vagy „Pszichikailag alkalmatlan” minősítése esetén
a) a pénzügyőr részére egészségügyi szabadságot kell engedélyezni,
b) az  a)  pontba nem tartozó foglalkoztatottat az  Szjtv. 85.  § (1)  bekezdés n)  pontja alapján mentesíteni kell 

a munkavégzés alól.
 (2) Időszakos fizikai alkalmassági vizsgálat „Fizikailag alkalmatlan” minősítése esetén a  pénzügyőrt mentesíteni kell 

az (1) bekezdés b) pontja szerint a munkavégzés alól.
 (3) Az  „Alkalmatlan” minősítés esetén a  nem pénzügyőr foglalkoztatottat a  jogerős döntésig mentesíteni kell 

a munkavégzési kötelezettség alól.
 (4) Ha a  vizsgált személy az  „Alkalmatlan” minősítés ellen határidőn belül nem nyújt be felülvizsgálati kérelmet, 

a foglalkoztató NAV szerv illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége a minősítésről tájékoztatja 
a  munkáltatói jogkör gyakorlóját és a  közvetlen vezetőt, egyidejűleg javaslatot tesz az  Szjtv. 71.  §-a alapján 
az alkalmatlanság megállapítása esetén alkalmazható személyügyi intézkedés megtételére.

9. A soron kívüli alkalmassági vizsgálat

14. § (1) Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kell végezni
a) a  foglalkoztatott munkakörének vagy feladatkörének megváltozása esetén, ha a  betöltendő munkakör, 

illetve feladat vonatkozásában új kockázati tényező merül fel, azzal, hogy ügyfélkapcsolati, valamint területi 
szervnél adóellenőri, operatív adóellenőri, operatív informatikai ellenőri és a helyszínen eljárást foganatosító 
végrehajtói munkakörbe történő áthelyezést megelőzően kötelező a soron kívüli pszichológiai alkalmassági 
vizsgálat lefolytatása,

b) a  foglalkoztatott egészségi, pszichológiai vagy fizikai állapotában olyan változás bekövetkezésekor, amely 
alkalmatlanság megállapítására okot adhat,

c) a  foglalkoztatott heveny foglalkozási megbetegedése, fokozott expozíciója, eszméletvesztéssel járó vagy 
a munkavégzéssel összefüggő ismétlődő balesete előfordulását követően,

d) a  foglalkoztatottnál a c) pont szerinti heveny foglalkozási megbetegedésen kívül olyan rosszullét, betegség 
kialakulásakor, amely munkahelyi okokra vezethető vissza,

e) tíz napot meghaladó szolgálat-, illetve keresőképtelenség esetén, ha a  foglalkoztatott olyan biológiai 
tényezők hatásának van kitéve, amelyek – a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének 
védelméről szóló jogszabály alapján – súlyos emberi megbetegedést képesek okozni, ezért komoly veszélyt 
jelenthet a foglalkoztatott számára,
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f ) az  e)  pontba nem tartozó harminc napos vagy azt meghaladó szolgálat-, illetve keresőképtelenség esetén  
– a terhesség miatti keresőképtelenség kivételével – a szolgálatba, munkába lépést követően haladéktalanul, 
illetve a  keresőképtelenség első napjától kezdődően egy éven belül egybeszámítottan száznyolcvan napot 
meghaladó szolgálat-, keresőképtelenség okán a szolgálat-, keresőképtelenség alatt is,

g) abban az esetben, ha a a foglalkoztatott előre nem várt esemény során expozíciót szenved,
h) a foglalkoztatott munkavégzésének – nem egészségi ok miatt – hat hónapot meghaladó szünetelése esetén, 

a munkába állását megelőzően,
i) a  pénzügyőr külföldön történő szolgálatra vezénylése megkezdése előtt és az  onnan történő végleges 

hazatérést követően,
j) abban az  esetben, ha a  vizsgált személy az  alkalmassági vizsgálat során az  alkalmassága megítélésére 

kihatással lévő, egészségi vagy pszichológiai állapotára vonatkozó információkat elhallgatott, illetve valótlan 
adatokat szolgáltatott,

k) abban az esetben, ha a vizsgált személy az ismételt fizikai alkalmassági vizsgálatot sem teljesíti az egészségi 
alkalmasság vonatkozásában.

 (2) Soron kívüli alkalmassági vizsgálat kezdeményezésére jogosult
a) a foglalkozás-egészségügyi orvos,
b) a munkáltatói jogkör gyakorlója,
c) a vizsgált személy,
d) a pszichológus és
e) az ismételt fizikai alkalmasságot végző.

 (3) A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles a soron kívüli alkalmassági vizsgálat kezdeményezéséhez írásbeli indokolást 
csatolni.

15. §  Ha valamely munkakör vagy az  annak keretében ellátandó feladat vonatkozásában új kockázati tényező,  
vagy a 14. § (1) bekezdés c), d) és g) pontjában meghatározott körülmény ugyanazon munkakörben vagy azonos 
szolgálatteljesítési, munkavégzési helyen foglalkoztatott több személy tekintetében merül fel, a  NAV vezetője 
elrendelheti az  egyes munkakörökben foglalkoztatottak soron kívüli alkalmassági vizsgálatát vagy egyes 
alkalmassági vizsgálatoknak a foglalkoztatottak egészére vagy meghatározott részére történő elvégzését.

16. § (1) Soron kívüli alkalmassági vizsgálat esetén az  egészségi, pszichológiai és fizikai vizsgálatok közül a  soron 
kívüli alkalmassági vizsgálatot megalapozó körülmények által indokolt vizsgálatokat kell elvégezni, azzal,  
hogy pénzügyőröknél nem kell soron kívüli fizikai alkalmassági vizsgálatot végezni a  14.  § (1)  bekezdés a)  pontja 
szerinti esetben, ha kettő éven belül teljesítette az  új munkakörére meghatározott időszakos fizikai alkalmassági 
vizsgálat követelményeit.

 (2) Soron kívüli alkalmassági vizsgálat „Alkalmatlan” minősítése esetén a 13. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
 (3) A  soron kívüli alkalmassági vizsgálatot végző személy a  vizsgálati eredmények alapján a  következő alkalmassági 

vizsgálatra a 12. § (4) és (5) bekezdésében meghatározottaknál szakmailag indokolt esetben rövidebb érvényességi 
időt is megállapíthat.

 (4) Ha a soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatot a 14. § (1) bekezdés k) pontja miatt rendelték el, és a vizsgálat 
megállapítja, hogy a vizsgált személy a fizikai alkalmassági követelményeket az egészségi állapota miatt nem tudja 
teljesíteni, a jogkövetkezmények szempontjából az alkalmatlanságot egészségi alkalmatlanságnak kell minősíteni.

 (5) Ha a soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatot a 14. § (1) bekezdés k) pontja miatt rendelték el, és a vizsgálat 
megállapítja, hogy a fizikai alkalmassági követelmények nem teljesítését a vizsgált személy egészségi állapota nem 
indokolja, a foglalkoztatott
a) a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítését haladéktalanul meg kell szüntetni és
b) ismételt fizikai alkalmassági vizsgálatát kell elrendelni.

 (6) Az  (5)  bekezdés b)  pontja szerinti fizikai alkalmassági vizsgálat időpontja és az  arról való értesítés átvétele között 
legalább tizenöt napnak el kell telnie.

 (7) Ha a  foglalkoztatott az  (5)  bekezdés b)  pontja szerint végrehajtott vizsgálaton a  követelményeket nem teljesíti, 
az  alkalmatlanságot a  jogkövetkezmények tekintetében önhibából bekövetkezett fizikai alkalmatlanságnak kell 
tekinteni.

 (8) Ha a  soron kívüli alkalmassági vizsgálaton a  foglalkoztatott önhibájából nem vesz részt, a  10.  § (2)  bekezdésében 
foglaltak szerint kell eljárni, figyelembe véve az  Szjtv. 36.  § (3)  bekezdésében és az  Szjtv. 37.  § (4)  bekezdésében 
foglaltakat.
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10. A záróvizsgálat

17. §  A munkáltatói jogkör gyakorlója kezdeményezésére záróvizsgálatot kell végezni
a) jogszabályban meghatározott emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol, illetve ionizáló sugárzás 

négyéves expozícióját követően a  tevékenység, illetve a  szolgálati jogviszony megszűnése, megszüntetése 
esetén,

b) idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet megszűnésekor, valamint
c) abban az esetben, ha a foglalkoztatott korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott.

11. Az egészségi alkalmassági követelmények

18. § (1) A  vizsgált személy egészségi alkalmasságát az  egyéni egészségi sajátosságokra tekintettel kell véleményezni, 
amelynek során figyelembe kell venni
a) a betegség súlyossági fokát és a vele járó funkcionális zavarokat,
b) a  kóros elváltozások gyógyulási hajlamát, a  szervezet kompenzáló képességét, egy adott elváltozás 

perspektíváját, későbbi következményeit, krónikussá válásának lehetőségét,
c) az adott megbetegedés, elváltozás munkaképességet befolyásoló hatását,
d) a vizsgált személy életkorát és
e) a más munkakörben további egészségkárosodás vagy állapotromlás nélkül való foglalkoztatás lehetőségét.

 (2) Az  egészségi alkalmassági vizsgálatok a  célnak megfelelően, a  munkakör sajátosságainak figyelembevételével 
kiterjedhetnek
a) a testsúly, a testmagasság, a testtömeg index mérésére és a testarányok vizsgálatára,
b) a  bőr és a  látható nyálkahártyák, a  fogazat, a  garatképletek, a  keringési, a  légzési, a  hasi szervek, 

az idegrendszer, az érzékszervek, valamint az ízületek, az izomzat és a csontrendszer vizsgálatára,
c) a szem- és a látásvizsgálatokra,
d) az esetleg fennálló testi és szellemi fogyatékosságokra,
e) a vérnyomás, a pulzus vizsgálatára, EKG vizsgálatra,
f ) szűrő audiométerrel történő hallásvizsgálatra,
g) vér és vizelet laboratóriumi diagnosztikus vizsgálat elvégzésére,
h) a hozott vizsgálati leletek értékelésére, valamint
i) az  alkohol-, gyógyszer-, kábítószer-fogyasztás, valamint -függőség esetleges jeleinek megállapítására, 

indokolt esetben speciális gyorsteszttel való vizsgálatára.
 (3) A  döntés kialakításához szükség esetén a  vizsgált személy beleegyezésével további kiegészítő vizsgálatok is 

elvégezhetők.
 (4) Előzetes alkalmassági vizsgálat esetén be kell mutatni a  háziorvos által kiadott, a  jelölt egészségi állapotára 

vonatkozó igazolást is.

12. Az egészségi alkalmassági minősítések

19. § (1) Az egészségi alkalmassági vizsgálat alapján a minősítés lehet
a) „Egészségileg alkalmas” vagy
b) „Egészségileg alkalmatlan”.

 (2) „Egészségileg alkalmas” minősítést kell megállapítani, ha a  vizsgált személy egészségi állapota alapján alkalmas 
munkaköri feladatainak ellátására, valamint
a) a  pénzügyőr megfelel a  munkakör szerinti alkalmassági kategóriára meghatározott egészségi 

követelményeknek és legfeljebb a 42. §-ban meghatározott egészségügyi felmentés indokolt,
b) az  a)  pontba nem tartozó foglalkoztatott megfelel a  munkakörével szemben támasztott egészségi 

követelményeknek, és esetében legfeljebb foglalkozással kapcsolatos korlátozás indokolt,
c) a  tisztjelölt és a  jelentkező megfelel a  munkakör szerinti alkalmassági kategóriára meghatározott, illetve 

a munkakörével szemben támasztott egészségi követelményeknek.



11302	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	294.	szám	

 (3) „Egészségileg alkalmatlan” minősítést kell megállapítani, ha a  vizsgált személynek olyan mértékű vagy jellegű 
egészségkárosodása van, ami
a) kizárja a szolgálati jogviszony létesítését, vagy
b) kizárja a  szolgálati jogviszony vagy jogviszonyának a  vizsgált munkakörben, alkalmassági kategóriában 

történő további fenntartását.

13. A pszichológiai alkalmassági követelmények

20. § (1) A pszichológiai alkalmassági vizsgálatok kiterjednek
a) a pszichés egyensúly meglétére,
b) a devianciák hiányára,
c) az intellektuális képességek meglétére,
d) a figyelmi képességek megfelelőségére,
e) a személyiségi sajátosságok megfelelőségére és
f ) a pályamotiváció megfelelőségére.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak vizsgálata a következő eszközökkel történhet:
a) személyiségtesztek elvégzésével,
b) teljesítmény- és képességtesztek elvégzésével,
c) műszeres vizsgálatok elvégzésével,
d) kompetencia alapú vizsgáló eljárások elvégzésével és
e) az exploráció komplex értékelésével.

 (3) A  döntés kialakításához szükség esetén a  vizsgált személy beleegyezésével további kiegészítő vizsgálatok is 
elvégezhetők.

14. A pszichológiai alkalmassági minősítések

21. § (1) A pszichológiai alkalmassági vizsgálat alapján a minősítés lehet
a) „Pszichikailag alkalmas” vagy
b) „Pszichikailag alkalmatlan”.

 (2) „Pszichikailag alkalmas” minősítést kell megállapítani, ha a  vizsgált személy megfelel a  szolgálati jogviszony 
és a  munkaköre által támasztott, a  vizsgálat céljának megfelelő intellektuális, figyelmi, személyiségbeli és 
pályamotivációs követelményeknek.

 (3) „Pszichikailag alkalmatlan” minősítést kell megállapítani,
a) ha a vizsgált személy pszichológiai alkalmassági vizsgálatának eredménye

aa) kizárja a szolgálati jogviszony létesítését vagy
ab) kizárja a  szolgálati jogviszony vagy a  jogviszonyának a  vizsgált munkakörben, alkalmassági 

kategóriában történő további fenntartását,
b) ha a pénzügyőr, pénzügyőri munkakörbe jelentkező, illetve a tisztjelölt nem felel meg a szolgálat ellátásával 

összefüggésben támasztott szellemi, érzékelési, személyiségbeli és pályamotivációs követelményeknek,
c) ha – a  20.  § szerinti pszichológiai alkalmassági vizsgálatok nélkül – a  vizsgált személy egészségi 

alkalmatlanságát okozó pszichiátriai megbetegedése diagnosztizálásra került.

15. A fizikai alkalmassági követelmények

22. § (1) A  fizikai alkalmassági vizsgálat célja a  pénzügyőrök, valamint a  pénzügyőri munkakörbe jelentkezők fizikai 
erőnlétének és állóképességének felmérése.

 (2) A vizsgált személyeket nemenként öt csoportba kell sorolni a következők szerint:
a) I. csoport: 29 éves korig,
b) II. csoport: 30–35 éves kor között,
c) III. csoport: 36–40 éves kor között,
d) IV. csoport: 41–49 éves kor között,
e) V. csoport: speciális bevetési feladatokat ellátó egység tagjai, ezen egységhez jelentkezők.

 (3) A  (2)  bekezdés a)–d)  pontjában meghatározott csoportok esetében a  besorolás alapja a  tárgyévben betöltendő 
életkor.



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	294.	szám 11303

 (4) A  fizikai alkalmassági vizsgálaton az  vehet részt, aki egy évnél nem régebbi egészségi alkalmassági vizsgálaton 
„Egészségileg alkalmas” minősítést kapott.

 (5) A  (2)  bekezdés a)–d)  pontjában meghatározott csoportok esetén a  fizikai alkalmasság vizsgálatára az  5.  melléklet 
1–4. pontjában foglalt táblázatban meghatározott gyakorlatok szolgálnak.

 (6) A  fizikai alkalmasság minősítése az  5.  melléklet 1–4.  pontjában foglalt táblázatban meghatározott mozgásformák 
közül legfeljebb öt – a kötelező 2000 méteres síkfutás és a vizsgált személy által választott további legfeljebb négy 
kondicionális gyakorlat – végrehajtásának eredménye alapján történik. Az  egyes kondicionális gyakorlatokért 
legfeljebb 25 pont adható, azzal, hogy egyes gyakorlatonként többletpont nem adható. A  mozgásformák 
végrehajtásának sorrendjét a  fizikai felmérést végző személy – sportszakmai szempontok figyelembevételével – 
határozza meg.

 (7) Ha a  vizsgált személy – egészségi alkalmatlanságot nem okozó – huzamosabb ideig tartó egészségkárosodása 
következményeként az  életkora alapján meghatározott fizikai kondicionális képességi követelményeket nem 
képes teljesíteni az 5. melléklet 1–4. pontjában foglalt táblázatban meghatározott mozgásformákkal, a foglalkozás-
egészségügyi orvos az  ellenőrző szakorvos jóváhagyása mellett legfeljebb három évre könnyített mozgásformák 
alkalmazását írhatja elő.

 (8) Könnyített mozgásformák alkalmazása esetén a vizsgált személy a fizikai felmérést
a) 2000 méter sík terepen történő gyaloglással, és
b) az  5.  melléklet 1–4.  pontjában foglalt táblázatban meghatározott mozgásformák közül további legfeljebb 

négy mozgásformával
teljesíti.

 (9) A (8) bekezdés b) pontja szerint választott négy mozgásforma alkalmazásával végzett fizikai felmérésen a pontozás 
az 5. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat szerint történik.

23. § (1) A  22.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerinti csoport fizikai alkalmassági vizsgálatára vonatkozó mozgásformákat 
az 5. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

 (2) A  NAV speciális bevetési feladatokat ellátó egységének tagjai, valamint ezen egységhez jelentkezők a  részükre 
megállapított valamennyi kondicionális gyakorlatot kötelesek végrehajtani, a  fizikai felmérés könnyített 
mozgásformákkal történő teljesítése esetükben nem engedélyezhető.

24. § (1) Ha a pénzügyőr a fizikai alkalmassági követelményt a felmérés során nem teljesíti, az ismételt állapotfelmérésre hat 
hónapon belül egy alkalommal, az előző felmérést követően legkorábban harminc nap elteltével kerülhet sor.

 (2) Ha a pénzügyőr az ismételt fizikai állapotfelmérést sem teljesíti, soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton kell 
részt vennie, amelynek során vizsgálni kell a 22. § (7)–(9) bekezdésében foglaltak alkalmazhatóságát.

25. §  A  pénzügyőr felel fizikai állapota fejlesztéséért, szinten tartásáért, valamint a  fizikai követelmények teljesítéséért. 
A pénzügyőr részére a fizikai alkalmasság elérését és szinten tartását szolgáló felkészülés érdekében a NAV vezetője 
sportcélú szolgálatmentességet engedélyezhet.

16. A fizikai alkalmassági minősítések

26. § (1) A fizikai alkalmassági követelményeket, valamint a pontértékeket az 5. melléklet tartalmazza.
 (2) Az  1.  melléklet szerinti I. alkalmassági kategóriába sorolt munkakört betöltő pénzügyőr, valamint a  pénzügyőri 

munkakörbe jelentkező minősítése
a) 60 pontig „Fizikailag alkalmatlan”,
b) 61 ponttól „Fizikailag alkalmas”.

 (3) Az 1. melléklet szerinti II. és III. alkalmassági kategóriába sorolt munkakört betöltő pénzügyőr minősítése
a) 40 pontig „Fizikailag alkalmatlan”,
b) 41 ponttól „Fizikailag alkalmas”.

 (4) A  NAV speciális bevetési feladatokat ellátó egység tagja, valamint ezen egységhez jelentkező akkor kaphat 
„Fizikailag alkalmas” minősítést, ha valamennyi kondicionális gyakorlat végrehajtása során teljesítette az 5. melléklet 
5. pontjában részére meghatározott minimum követelményt.

 (5) A vizsgált személy „Fizikailag alkalmatlan” minősítést kap, ha
a) a  fizikai felmérés követelményeit az „Egészségileg alkalmas” minősítés megszerzését követő egy éven belül  

– neki felróható okból – nem teljesíti, vagy
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b) a  fizikai felmérés követelményeit az  ismételt állapotfelmérésen sem teljesíti, és az  ennek eredményeként 
elvégzett soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton megállapítják, hogy a vizsgált személy egészségileg 
alkalmas és
ba) a könnyített mozgásformák alkalmazásának feltételei nem állnak fenn, vagy
bb) könnyített mozgásformákkal az  ismételt egészségi alkalmassági vizsgálattól számított harminc 

napon belül – neki felróható okból – sem teljesíti az  alkalmasság megállapításához szükséges 
minimum feltételeket.

17. Jogorvoslat kezdeményezése

27. § (1) Ha a  vizsgált személy vagy a  munkáltatói jogkör gyakorlója az  alkalmassági vizsgálat első fokon megállapított 
véleményével nem ért egyet, a  vélemény kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban kérheti 
az  alkalmasság másodfokon történő elbírálását, azzal, hogy a  fizikai alkalmassági vizsgálaton kapott minősítéssel 
szemben nem nyújtható be felülvizsgálati kérelem.

 (2) A  felülvizsgálati kérelmet a  NAV KEKI vezetőjéhez kell benyújtani, aki erről a  kézhezvételtől számított legkésőbb  
öt napon belül tájékoztatja a  foglalkoztató NAV szerv illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti 
egységét.

18. A FÜV Bizottság összetétele

28. § (1) A FÜV Bizottság három tagból áll. A FÜV Bizottság tagjait és közülük a FÜV Bizottság elnökét a NAV KEKI vezetője 
bízza meg. A  FÜV Bizottság tagjává nem jelölhető ki olyan személy, aki az  eljárással érintett ügyben korábban 
közreműködött.

 (2) Az egészségi alkalmasság elbírálása esetén foglalkozás-egészségügyi orvos, a pszichológiai alkalmasság elbírálása 
esetén szakpszichológus vagy pszichiáter szakorvos személy részvétele a FÜV Bizottságban tagként kötelező.

19. A FÜV Bizottság eljárása

29. § (1) A  NAV KEKI az  alkalmasság elbírálásához a  vizsgálat tartalmától függően a  következő okmányokat kéri be 
az elsőfokú vizsgálatot végző személytől, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójától:
a) a korábbi vizsgálatok eredményeit tartalmazó egészségügyi törzslap,
b) az elsőfokú alkalmasságot megítélő személy 10. § (5) bekezdése szerinti rövid, írásos tájékoztatója,
c) a munkáltatói jogkör gyakorlójának véleménye,
d) az orvosszakértői vélemény az egészségkárosodás mértékéről, ha rendelkezésre áll,
e) valamennyi rendelkezésre álló, különösen az  egy éven belüli kórházi és gyógyintézeti zárójelentések, 

szakorvosi leletek,
f ) baleset, foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíciós eset és baleset esetén a baleseti jegyzőkönyv.

 (2) Az (1) bekezdés szerint bekért iratokat a NAV KEKI a FÜV Bizottság részére továbbítja.

30. § (1) A FÜV Bizottság ülését megelőző vizsgálatot a felülvizsgálati kérelem benyújtásától számított harminc napon belül 
kell elvégezni.

 (2) A FÜV Bizottság 28. § (2) bekezdésében meghatározott tagja
a) biztosítja, hogy a felülvizsgálatra rendelt személy kivizsgálása során az előírt és az általa szükségesnek tartott 

vizsgálatok, szakkonzíliumok megtörténjenek, valamint azok eredményét az egészségügyi dokumentációban 
rögzítsék, amelyek elvégzéséről köteles meggyőződni és az észlelt hiányosságok pótlása iránt intézkedni,

b) az  alkalmasság elbírálása szempontjából alapvető kórelváltozásokról személyes vizsgálattal is meg kell 
győződnie, és a vizsgálat alapján kell javaslatot tennie a FÜV Bizottságnak a felülvizsgálatra rendelt személy 
minősítésére.

31. §  A felülvizsgálatra rendelt személy a FÜV Bizottság előtt személyesen köteles megjelenni. A személyes megjelenéstől 
el kell tekinteni, ha a felülvizsgálatra rendelt személy
a) a  felülvizsgálat idején betegsége, sérülése miatt járó- vagy cselekvésképtelen, illetve utaztatása esetén 

egészségi állapotában romlás következne be,
b) személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés hatálya alatt áll,
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c) előzetesen írásban úgy nyilatkozik, hogy a  FÜV Bizottság előtt egyéb előrelátható akadályoztatása miatt 
nem tud megjelenni és a  nyilatkozatot a  FÜV Bizottság jóváhagyja, valamint erről a  felülvizsgálatra rendelt 
személyt értesíti.

32. § (1) A FÜV Bizottság a felülvizsgálatra rendelt személy alkalmasságát a rendelkezésre álló felülvizsgálati dokumentációk 
alapján bírálja el, ha a  személyes megjelenésétől a  31.  § alapján el kell tekinteni, illetve ennek hiányában akkor, 
ha a  felülvizsgálatra rendelt személy nem jelenik meg a  FÜV Bizottság előtt személyesen, azonban a  döntéshez 
szükséges információk rendelkezésre állnak.

 (2) A FÜV Bizottság elnöke szükség esetén újabb kivizsgálást, illetve vizsgálatok elvégzését kérheti.

33. § (1) A FÜV Bizottságnak a döntését valamennyi szükséges egészségügyi adat rendelkezésére állásától számított tizenöt 
napon, legkésőbb a felülvizsgálati kérelem benyújtását követő hatvan napon belül kell meghoznia, amely határidő 
egy alkalommal legfeljebb hatvan nappal meghosszabbítható.

 (2) Ha a  felülvizsgálatra rendelt személynek felróható okból nem bírálható el érdemben az  (1)  bekezdésben 
meghatározott határidőn belül az  alkalmassága, a  FÜV Bizottság elnöke az  eljárást lezárja, és foglalkoztatott 
esetében értesíti a közvetlen vezetőt, aki a 10. § (2) bekezdése szerint jár el.

 (3) A  FÜV Bizottság döntésében az  elsőfokú alkalmassági véleményt helybenhagyhatja, megváltoztathatja, 
újabb kivizsgálást vagy annak kiegészítését rendelheti el, illetve pénzügyőr esetén a  42.  §-ban meghatározott 
egészségügyi felmentést alkalmazhat.

 (4) A  FÜV Bizottság döntését a  felülvizsgálatra rendelt személlyel a  FÜV bizottsági ülésen szóban és írásban 
közölni kell, kivéve, ha személyes megjelenésétől a  31.  § alapján el kell tekinteni, vagy a  FÜV Bizottság a  döntést  
a 32. § (1) bekezdése alapján a felülvizsgálatra rendelt személy jelenlétének a hiányában hozta meg. A FÜV Bizottság 
írásba foglalt határozata a közléssel végleges és végrehajtható. A FÜV Bizottság döntését a felülvizsgálatra rendelt 
személy egészségügyi törzslapján fel kell tüntetni, és a FÜV Bizottság ülésének napján határozatba kell foglalni.

 (5) A  FÜV Bizottság írásba foglalt döntésével szemben további felülvizsgálati kérelem nem nyújtható be. 
Az  írásba foglalt döntésről kivonatot kell készíteni, amely kizárólag a  minősítést tartalmazza. A  foglalkoztató  
NAV szerv illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységét az  írásba foglalt döntés kivonatának 
megküldésével értesíteni kell, amely szervezeti egység tájékoztatja a  közvetlen vezetőt és a  munkáltatói jogkör 
gyakorlóját.

 (6) Időszakos vagy soron kívüli alkalmassági vizsgálat során benyújtott felülvizsgálati kérelem alapján hozott 
„Alkalmatlan” minősítés esetén a  foglalkoztató NAV szerv illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti 
egysége a 13. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

20. A tisztjelöltek alkalmassági vizsgálatára vonatkozó rendelkezések

34. § (1) A  tisztjelölt – a  tisztjelölttel kapcsolatos ügyek intézésére kijelölt NAV szervezeti egység vezetőjének 
kezdeményezésére – a  próbaidő lejárta előtt köteles egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálaton,  
ezt követően évente egészségi, kettő évente pszichológiai alkalmassági vizsgálaton részt venni.

 (2) Tisztjelölt alkalmassági vizsgálata az 1. melléklet szerinti I. kategóriára történik a 18. § és a 20. § szerinti vizsgálati 
eljárások alapján. A minősítést a 4. § (1) bekezdés b) pontja és a 4. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 
kell elvégezni.

 (3) A  tisztjelöltek próbaidő lejárta előtti alkalmassági vizsgálata során – szakmailag indokolt esetben – értékelni kell 
a rendészeti és nemzetbiztonsági felsőoktatást folytató felsőoktatási intézménybe felvételt megelőző alkalmassági 
vizsgálat során keletkezett leleteket és a  tanulmányi idő alatt előfordult betegségeket. Szükség esetén az  orvos, 
illetve a pszichológus intézkedik az alkalmasság megállapításához szükséges kiegészítő vizsgálatok elvégzése iránt 
és ennek figyelembevételével dönt az alkalmasságról.

 (4) A  (3)  bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében a  NAV KEKI egyedileg intézkedik a  rendészeti és 
nemzetbiztonsági felsőoktatást folytató felsőoktatási intézménybe történő felvételt megelőző alkalmassági 
vizsgálaton adott minősítésnek, valamint a  vizsgálatok – orvosi titoknak, különleges adatnak minősülő – orvosi, 
illetve pszichológiai eredményeinek az alkalmassági vizsgálatát végző szolgáltatótól történő megkérésére.

35. § (1) A  tisztjelölt esetében soron kívüli egészségi, pszichológiai vizsgálatot kell kezdeményezni, ha egészségi, illetve 
pszichológiai állapotában az  alkalmasságot befolyásoló változás következett be, vagy egészségi, pszichológiai 
alkalmatlanságát megalapozó tény vagy körülmény merült fel.
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 (2) A soron kívüli alkalmassági vizsgálat kezdeményezésére
a) a foglalkozás-egészségügyi orvos,
b) a pszichológus,
c) a tisztjelölt,
d) a tisztjelölttel kapcsolatos ügyek intézésére kijelölt NAV szervezeti egység vezetője és
e) a  rendészeti és nemzetbiztonsági felsőoktatást folytató felsőoktatási intézmény rendészeti felsőoktatásért 

felelős karának dékánja (a továbbiakban: dékán) a  szakirányért felelős oktatási szervezeti egység vezetője, 
a rendészeti kiképzési-nevelési egység vezetője vagy a NAV KEKI orvosa javaslatára

jogosult.
 (3) A soron kívüli alkalmassági vizsgálat kezdeményezéséhez írásbeli indokolást kell csatolni.

36. § (1) A  tisztjelölt elsőfokú alkalmasságának minősítését tartalmazó véleményt minden esetben meg kell küldeni 
a  tisztjelölttel kapcsolatos ügyek intézésére kijelölt NAV szervezeti egység vezetője részére, aki a  minősítésről 
tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját és a dékánt.

 (2) Ha az  alkalmassági vizsgálat alapján a  tisztjelölt „Alkalmatlan” minősítést kap, tisztjelölti jogviszonyából 
eredő kötelezettségeinek teljesítése alól a  jogerős döntésig mentesíthető. A  tisztjelöltnek egyes gyakorlati 
foglalkozások alól csak olyan egészségügyi felmentés és csak olyan időtartamra adható, amely tanulmányi és 
vizsgakötelezettségeinek teljesítését nem befolyásolja.

37. § (1) Az elsőfokú minősítés ellen felülvizsgálati kérelem benyújtására
a) a tisztjelölt,
b) a munkáltatói jogkör gyakorlója,
c) a tisztjelölttel kapcsolatos ügyek intézésére kijelölt NAV szervezeti egység vezetője és
d) a dékán
jogosult.

 (2) Felülvizsgálati kérelem benyújtása esetén a FÜV Bizottság eljárásához be kell szerezni a dékán írásbeli véleményét is.
 (3) A  FÜV Bizottság döntéséről a  tisztjelölttel kapcsolatos ügyek intézésére kijelölt NAV szervezeti egység vezetője 

a döntés kivonatának megküldésével tájékoztatja a dékánt is, „Alkalmatlan” minősítés esetén a 36. § (2) bekezdésben 
foglaltak szerint jár el.

 (4) Ha az elsőfokú minősítés ellen határidőben nem nyújtanak be felülvizsgálati kérelmet, ennek tényéről a tisztjelölttel 
kapcsolatos ügyek intézésére kijelölt NAV szervezeti egység vezetője tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját 
és a  dékánt. „Alkalmatlan” minősítés esetén a  tisztjelölttel kapcsolatos ügyek intézésére kijelölt NAV szervezeti 
egység vezetője javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója részére az Szjtv. alapján alkalmazható személyügyi 
intézkedés megtételére. A  megtett személyügyi intézkedésről a  tisztjelölttel kapcsolatos ügyek intézésére kijelölt 
NAV szervezeti egység vezetője tájékoztatja a dékánt.

 (5) A  tisztjelöltet érintő felülvizsgálati eljárásra az  (1)–(4) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a 27–33. §-ban 
foglaltakat kell alkalmazni.

21. A pénzügyőr szolgálatképtelenségének megállapítása, valamint egészségügyi szabadságának 
engedélyezése

38. § (1) Ha a pénzügyőr betegség vagy baleset következtében munkakörét ideiglenesen nem tudja ellátni (a továbbiakban: 
szolgálatképtelenség), szolgálatképtelenségének, illetve szolgálatképességének az  elbírálása, illetve ellenőrzése 
a  keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben 
meghatározott szabályok alkalmazásával történik a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

 (2) Szolgálatképtelenséget a NAV KEKI vagy a NAV-val szerződött szakorvos is megállapíthat.
 (3) A  háziorvos a  pénzügyőr szolgálatképtelenségét ugyanazon betegséggel, sérüléssel összefüggésben legfeljebb 

negyvenöt napra állapíthatja meg, amelybe nem számítható be a  kórházi fekvőbeteg-szakellátás időtartama. 
A negyvenöt napot meghaladó időtartamú szolgálatképtelenséget a NAV KEKI vagy a NAV-val szerződött szakorvos 
állapítja meg.

 (4) A  pénzügyőr szolgálatképessé válását egészségügyi szempontból a  szolgálatképtelenséget megállapító személy 
bírálja el.
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39. § (1) Az  egészségügyi szabadság a  pénzügyőr szolgálatképtelensége esetén a  felgyógyulásig, illetve a  végső 
fogyatékosság kialakulásáig, legfeljebb azonban háromszázhatvanöt napig engedélyezhető. Ha a  pénzügyőr 
a  szolgálatképtelensége első napját megelőző háromszázhatvanöt napon belül már egészségügyi szabadságban 
részesült, ennek időtartamát az  újabb szolgálatképtelenség miatt engedélyezett egészségügyi szabadság 
időtartamába be kell számítani.

 (2) Pénzügyőr szolgálati balesete vagy betegsége miatt a  szolgálatképtelenség háromszázhatvanöt napon túli 
meghosszabbítását az  egészségkárosodás mértékének megállapítása céljából kormányrendeletben kijelölt 
rehabilitációs szakértői és orvosszakértői szerv véleményezi.

40. § (1) Szolgálatképtelenség megállapítása esetén a pénzügyőr köteles
a) szolgálatképtelenségről közvetlen vezetőjét haladéktalanul értesíteni, valamint a szolgálatképtelenség ideje 

alatti tartózkodási helyét bejelenteni,
b) betartani az  orvos utasításait, különösen a  gyógyulását elősegítő, meghatározott idejű ágynyugalomra, 

valamint a tartózkodási helyről való kijárás korlátozására vonatkozóan,
c) az elrendelt vizsgálatokon megjelenni,
d) a szolgálatképtelen állományban tartó NAV KEKI szakorvost tájékoztatni arról, ha őt a szolgálatképtelensége 

alatt más orvos is kezeli,
e) a  kórházból, gyógyintézetből való elbocsátását követő hét napon belül a  NAV KEKI szakorvosát vagy 

a  NAV-val szerződött illetékes szakorvost tájékoztatni, és a  kórházi zárójelentés egy példányát vagy annak 
másolatát részére átadni vagy megküldeni,

f ) a szolgálatképessé nyilvánításáról a közvetlen vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni.
 (2) Ha a  szolgálatképtelenség, illetve az  egészségügyi szabadság időtartama a  harminc napot meghaladja, havonta, 

rövidebb időtartam esetén a szolgálattételre jelentkezéskor a pénzügyőr az orvosi igazolást a közvetlen vezetőjének 
köteles leadni, aki azt soron kívül továbbítja foglalkoztató NAV szerv illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó 
szervezeti egysége részére.

41. § (1) A  NAV KEKI szakorvosa vagy a  NAV-val szerződött szakorvos által megállapított szolgálatképtelenség és 
a szolgálatképesség elbírálását a NAV KEKI vezetője által kijelölt ellenőrző szakorvos ellenőrzi.

 (2) Az ellenőrző szakorvos az ellenőrzés keretében jogosult
a) a vizsgált személy vizsgálatára, kezelőorvos jelenlétében a vizsgált személy tartózkodási helyén is,
b) a betegdokumentációba történő betekintésre,
c) szükség szerint a  vizsgált személy további – a  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött beutalási 

szerződés szerinti – szakorvosi vizsgálatra történő utalására,
d) az a)–c) pont alapján tett megállapításainak az egészségügyi dokumentációban történő rögzítésére.

 (3) Az ellenőrző szakorvos a  felterjesztett iratok és a beteg vizsgálata alapján – kivéve, ha a beteg egészségi állapota 
miatt nem tud az ellenőrző szakorvos előtt megjelenni – javaslatot tesz
a) a szolgálatképesség megállapítására,
b) a szolgálatképtelenség megállapítására,
c) a  szolgálatképtelenség időtartamának – a  kórházi, gyógyintézeti kezelés időtartamára is figyelemmel 

– meghosszabbítására,
d) soron kívüli alkalmassági vizsgálat kezdeményezésére, ha azt a beteg állapota indokolja,
e) a c) és d) pontban foglaltakra együttesen, vagy
f ) a  (4)  bekezdésben meghatározott esetben az  egészségügyi szabadság alatt járó távolléti díj folyósításának 

megszüntetésére vagy összegének csökkentésére.
 (4) Ha a szolgálatképtelen pénzügyőr az ellenőrző vizsgálathoz nem járul hozzá, a 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjában 

foglaltaknak nem tesz eleget vagy a  gyógyulását szándékosan késlelteti, az  ellenőrző szakorvos javaslatot 
tesz a  munkáltatói jogkör gyakorlója felé az  egészségügyi szabadság alatt járó távolléti díj megszüntetésére. 
Ha az  ellenőrző szakorvos megállapítja, hogy a  pénzügyőr betegsége vagy sérülése az  általa tanúsított súlyos 
gondatlanság következménye, kezdeményezi a  távolléti díj legfeljebb 50%-kal történő csökkentését. Ezt a  tényt 
az ellenőrző szakorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, továbbá aláírásával és bélyegzőlenyomatával látja el.

 (5) Az  ellenőrző szakorvos a  kilencven napot meghaladóan megállapított szolgálatképtelenség fennállását havonta 
legalább egyszer ellenőrzi, kivéve, ha a  kilencven napot meghaladó szolgálatképtelenség megállapításakor 
az ellenőrzési időközök tartamát ennél hosszabb időben állapították meg.
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22. A pénzügyőrök egészségügyi felmentése egyes szolgálati kötelezettségek alól

42. § (1) Egészségkárosodás esetén, ha az  nem okoz alkalmatlanságot, a  pénzügyőr részére a  következő szolgálati 
kötelezettségek teljesítése alól adható felmentés (a továbbiakban: egészségügyi felmentés):
a) testnevelés,
b) tartós állás,
c) alaki foglalkozás,
d) nehéz fizikai munka,
e) őrszolgálat,
f ) egyenruha viselés,
g) huszonnégy órás szolgálat,
h) lövészet,
i) váltószolgálat,
j) fizikai felmérés,
k) fegyverviselés,
l) intézkedéstaktikai képzésen való részvétel.

 (2) Az  egészségügyi felmentésről a  NAV KEKI foglalkozás-egészségügyi orvosának orvosi szakvéleménye alapján 
a  munkáltatói jogkör gyakorlója parancsban intézkedik, amelyben az  időtartam megjelölésével határozza meg 
a pénzügyőr egyes szolgálati kötelezettségek alóli felmentését, illetve a csökkentett szolgálati időt.

43. § (1) Az  egészségügyi felmentés időtartamát az  orvosi szakvéleményben kell meghatározni. Az  egészségi alkalmassági 
vizsgálat eredményeként – a  (2)  bekezdés kivételével – ismételten nem adható egészségügyi felmentés,  
ha a  korábbi egészségügyi felmentés időtartama vagy a  folyamatosan adott több felmentés együttes időtartama 
elérte a háromszázhatvanöt napot.

 (2) Ha a pénzügyőr egészségi állapotában – a betegség, sérülés jellegére tekintettel – javulás várható, az egészségügyi 
felmentést adó szakorvos erre irányuló javaslata alapján az  ellenőrző szakorvos az  egészségügyi felmentés 
időtartamát egy alkalommal, legfeljebb száznyolcvan nappal meghosszabbíthatja. A  szakorvosnak a  javaslathoz 
csatolnia kell az  egészségügyi felmentés ideje alatt bekövetkezett állapot változást dokumentáló leleteket. 
Az  ellenőrző szakorvos vizsgálja az  orvos-szakmai indokoltságot és orvos-szakmai szempontok alapján bírálja el 
a javaslatot.

 (3) A foglalkoztató NAV szerv illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége az egészségügyi felmentés 
időtartamának lejárta előtt kezdeményezi a pénzügyőr egészségi alkalmassági vizsgálatát úgy, hogy az alkalmasság 
első fokon történő minősítése az egészségügyi felmentés időtartamának lejártáig megállapítható legyen.

44. § (1) Az  egészségügyi felmentést adó orvos köteles a  pénzügyőrt gondozásba venni, a  szükséges kiegészítő- és 
szakvizsgálatok elvégzését koordinálni.

 (2) Az  egészségügyi felmentésben részesülő pénzügyőr köteles az  orvosi utasítások betartására, az  elrendelt 
szakvizsgálatokon való részvételre.

45. § (1) Az  egészségügyi felmentés időtartamán belül a  gyógyulás bekövetkezésekor, ha az  egészségügyi felmentés 
további alkalmazása már nem indokolt, a  NAV KEKI szakorvosának az  egészségügyi felmentés megszüntetésére 
vonatkozó orvosi szakvéleménye alapján a  munkáltatói jogkör gyakorlója intézkedik az  egészségügyi felmentés 
megszüntetéséről.

 (2) Ha a  fizikai felmérés alól történő egészségügyi felmentés megszűnt, az  érintett fizikai alkalmassági vizsgálatára 
kilencven napos felkészülési időt követően kerülhet sor.

 (3) Hosszabb ideig tartó gyógykezelést követően, az  orvosi rehabilitáció keretében, a  fokozatos munkába állás 
érdekében átmenetileg csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás engedélyezhető a  pénzügyőr számára, 
amelynek időtartama a  NAV KEKI szakorvosa orvosi szakvéleménye alapján napi hat óra időtartamig, összesen 
legfeljebb háromszázhatvanöt napig terjedhet.
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23. A pénzügyőr szolgálati lőfegyverének ideiglenes bevonása

46. § (1) Indokolt esetben a lőfegyver biztonságos használatát befolyásoló kóros állapot, betegség fennállásakor a NAV KEKI 
foglalkozás-egészségügyi orvosa, valamint a pszichológus a leletek és vizsgálati eredmények alapján – a kórállapot 
megjelölése nélkül – telefonon haladéktalanul és írásban legkésőbb huszonnégy órán belül kezdeményezi 
a munkáltatói jogkör gyakorlójánál a szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonását.

 (2) A  szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonását – az  alkalmassági vizsgálat lezárásáig terjedő időre – a  munkáltatói 
jogkör gyakorlója rendeli el.

 (3) Ha a  szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonására alkalmassági vizsgálat nélkül kerül sor, az  azt megalapozó 
körülmények alapján soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kell kezdeményezni.

 (4) Ha az érintett felgyógyulása megtörtént, a szolgálati lőfegyver bevonását kezdeményező foglalkozás-egészségügyi 
orvos, pszichológus írásban értesíti a  munkáltatói jogkör gyakorlóját a  szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonása 
indokának megszűnéséről.

24. Az alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos egészségügyi dokumentáció

47. § (1) Az  alkalmassági vizsgálatok eredményeit, minősítését a  vizsgált személy egészségügyi dokumentációjába kell 
bejegyezni.

 (2) Az alkalmassági vizsgálatról készült dokumentáció tartalmazza
a) a vizsgált személy természetes személyazonosító adatait,
b) a vizsgált személy által ellátott vagy ellátni tervezett munkakört,
c) a vizsgált személy személyes, továbbá családi és foglalkozási anamnézisét,
d) az alkalmassági vizsgálat időpontját, az elvégzett vizsgálatokat és azok eredményét,
e) az orvos szakértői vélemény eredeti példányát,
f ) az alkalmasságra vonatkozó véleményt, az esetleges korlátozásokat,
g) a következő alkalmassági vizsgálat esedékességének időpontját és
h) a vizsgálatot végző személy aláírását, bélyegzőlenyomatot.

 (3) Az  egészségügyi dokumentációt az  alkalmasságot első fokon megállapító foglalkozás-egészségügyi szolgáltató  
őrzi meg. A  foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó személyében bekövetkezett változás esetén 
az egészségügyi dokumentációt át kell adni az új szolgáltató részére.

25. Záró rendelkezések

48. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

49. § (1) E rendelet rendelkezéseit – az 50. §-ban foglaltak figyelembevételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell. A  vizsgálat folyamatban lévőnek minősül, ha e  rendelet hatálybalépéséig a  vizsgálat lefolytatásra került, 
azonban az alkalmasság minősítését tartalmazó vélemény még nem került kiadásra.

 (2) E  rendelet hatálybalépését követő kilencven napon belül elvégzendő fizikai alkalmassági vizsgálatok esetén 
a  pénzügyőr írásban nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a  fizikai alkalmassági vizsgálatot e  rendelet vagy 
az  e  rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak 
alkalmassági vizsgálatáról, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete 
által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosultakról szóló 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 
követelményei alapján teljesíti, azzal, hogy utóbbi esetben is alkalmazandók a 22. § (7)–(9) bekezdésében és a 24. § 
(2) bekezdésében foglaltak.

50. § (1) Tisztjelöltek esetében az első egészségi, valamint pszichológiai alkalmassági vizsgálatot 2021. évtől kell lefolytatni.
 (2) Időszakos alkalmassági vizsgálatra vonatkozó időtartam számításánál az e rendelet hatálybalépése előtt eltelt időt is 

figyelembe kell venni.
 (3) Azon fizikai alkalmassági vizsgálatok esetén, amelyeknél e  rendelet hatálybalépésekor még nem telt el 

az  e  rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak 
alkalmassági vizsgálatáról, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete 
által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosultakról szóló 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet  
21.  § (1)  bekezdésében a  jogorvoslati (felülvizsgálati) kérelem benyújtására meghatározott határidő, a  pénzügyőr, 
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valamint a  hivatásos szolgálati jogviszonyba (pénzügyőri munkakörbe) jelentkező jogosult az  e  rendelet 
szerinti jogorvoslati eljárás kezdeményezésére. Ha a  jogorvoslati eljárás időszakos fizikai alkalmassági vizsgálat 
vonatkozásában kerül bevezetésre, vizsgálni kell a  22.  § (7)–(9)  bekezdésének és a  24.  § (2)  bekezdésének 
alkalmazhatóságát.

 (4) Ha a  (3)  bekezdés szerinti jogorvoslati eljárásban megállapításra kerül, hogy a  fizikai alkalmassági vizsgálat 
az  e  rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak 
alkalmassági vizsgálatáról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által 
nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosultakról szóló 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet szerinti 
„Fizikailag alkalmatlan” minősítése e  rendelet szerint „Fizikailag alkalmas”-nak minősül, e  rendelet alapján kell 
minősíteni a fizikai alkalmasságot.

51. §  Hatályát veszti a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, valamint a  Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételére jogosultakról szóló 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 15/2020. (XII. 29.) pM rendelethez

A pénzügyőrök alkalmassági kategóriába sorolása

 1.  Alkalmassági kategóriák
1.1. I. kategória:
Az I. alkalmassági kategóriába tartozik a  tisztjelölt, továbbá az  a  személy, aki munkakörének ellátása során 
közterületen, külső helyszínen, intézményben vagy intézetben közvetlenül bűnügyi, vám- és pénzügyőri, 
ellenőri, járőr, végrehajtási, illetve felügyeleti tevékenységet végez, így közvetlen, állandó kapcsolata van 
az  állampolgárokkal. A  szolgálati feladatok ellátása során a  kockázatok összességében olyan mértékűek, hogy 
sérülés, súlyos sérülés, maradandó egészségkárosodás, munka- vagy szolgálati baleset, illetve foglalkozási 
megbetegedés bekövetkezésének valószínűsége munkavégzés alatt magas.
1.2. II. kategória:
A II. alkalmassági kategóriába tartozik az a személy, aki munkakörének ellátása során az I. alkalmassági kategóriába 
tartozó személyek közvetlen irányítását végzi, illetve munkafeladatai jellegét tekintve csak közvetve vagy 
alkalmanként végez az I. alkalmassági kategóriába sorolt munkatevékenységet. A szolgálati feladatok ellátása során 
a kockázatok összességében olyan mértékűek, hogy sérülés, súlyos sérülés, maradandó egészségkárosodás, munka- 
vagy szolgálati baleset, illetve foglalkozási megbetegedés bekövetkezésének valószínűsége munkavégzés alatt 
magas.
1.3. III. kategória:
A III. alkalmassági kategóriába tartozik az a személy, aki munkakörének ellátása során adminisztratív tevékenysége 
folytán áll kapcsolatban az  állampolgárokkal, illetve irányítói, vezetői, feladatokat lát el, amelyek csak közvetve 
kapcsolódnak az operatív munkafeladatokhoz, vagy speciális képzettségének megfelelő munkát lát el. A szolgálati 
feladatok ellátása során a  kockázatok összességében olyan mértékűek, hogy sérülés, súlyos sérülés, maradandó 
egészségkárosodás, munka- vagy szolgálati baleset, illetve foglalkozási megbetegedés bekövetkezésének 
valószínűsége munkavégzés alatt közepes vagy alacsony.
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 2.  A pénzügyőri munkakörök, tisztjelöltek besorolása alkalmassági kategóriába

2.1.  A pénzügyőri munkakörök, tisztjelöltek besorolása alkalmassági kategóriába

A B C

1 Munkakör megnevezése Besorolási osztály Alkalmassági kategória 

2 bűnügyi szakreferens I. I.

3 határszolgálati vámreferens I. I.

4 határszolgálati vámügyintéző II. I.

5 járőr I. I. I.

6 járőr II. II. I.

7 kiképző II. I.

8 nyomozó I. I. I.

9 nyomozó II. II. I.

10 oktató I.
intézkedéstaktika tantárgyat 

oktatók esetében: I.,
egyéb esetben: III.

11 őrzésvédelmi ügyintéző II. I.

12 rendészeti referens I. II.

13 rendészeti szakreferens I. II.

14 rendészeti ügyintéző II. II.

15 vámigazgatási referens I. II.

16 vámigazgatási szakreferens I. II.

17 vámigazgatási ügyintéző II. II.

18

szakértő

I.

ha munkaköri feladatként 
határszolgálati vámreferens, 

járőr I., illetve nyomozó I.  
munkakörbe tartozó 
feladatokat is ellát: I.,

egyéb, I. besorolási osztályba 
tartozó pénzügyőri 

munkakörbe tartozó feladatok 
ellátása esetén: II.

19 vezető VEZ I. vagy II. vagy III.

2.2.  Megjegyzés a 2.1. pont szerinti táblázathoz: Azoknál a munkaköröknél, ahol több alkalmassági kategória van 
feltüntetve, a konkrét munkakörnek, a munkahelyi kockázatbecslés, valamint a feladatellátás sajátosságainak 
figyelembevételével kell elvégezni az alkalmassági kategóriába való besorolást, amely a munkáltatói jogkört 
gyakorló feladata.



11312	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	294.	szám	

2. melléklet a 15/2020. (XII. 29.) pM rendelethez

A végrehajtott foglalkozás-egészségügyi alapfeladatokra vonatkozó kimutatás adattartalma

 1. jogszabályban meghatározott előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatok esetszáma
 2. jogszabályban meghatározott időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatok esetszáma
 3. jogszabályban meghatározott soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatok esetszáma
 4. jogszabályban meghatározott záró egészségi alkalmassági vizsgálatok esetszáma
 5. az I. és II. alkalmassági kategóriába tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatának 

esetszáma
 6. a krónikus megbetegedésben szenvedők megelőző gondozása – receptírásának esetszáma
 7. sürgős (heveny rosszullét) ellátás esetszáma
 8. sürgős baleseti ellátás esetszáma
 9. foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentésének, kivizsgálásának esetszáma
10. a munkakörülmények és a  munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálata – 

munkahelyi szemlék száma
11. a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatok esetszáma
12. közreműködés esetszáma a  munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek 

biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében
13. közreműködés esetszáma a foglalkozási rehabilitációban
14. közreműködés esetszáma a  foglalkoztató NAV szerv katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és 

az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában
15. gyorsteszttel végzett vér- és vizeletvizsgálat esetszáma
16. vér- és vizeletvizsgálatra laboratóriumba utalás esetszáma
17. a kimutatással érintett időtartam naptári év és hónap megjelölésével
18. keltezés és pecsét
19. foglalkozás-egészségügyi szolgáltató aláírása

3. melléklet a 15/2020. (XII. 29.) pM rendelethez

A pszichológiai kockázati tényezők

 1.  nagy felelősségvállalás más emberekért
 2.  nagy felelősségvállalás anyagi értékekért
 3.  veszélyes munkavégzés
 4.  rutin szellemi munkavégzés
 5.  időkényszer alatti munkavégzés
 6.  monoton munkavégzés
 7.  nehezen áttekinthető helyzetekben történő döntéshozatal
 8.  új helyzetekben történő döntéshozatal
 9.  hiányos információk alapján történő döntéshozatal
10.  egymásnak ellentmondó információk alapján történő döntéshozatal
11.  bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások alapján történő döntéshozatal
12.  munkavégzés során kreatív megoldásokat igénylő munka
13.  zavaró hatások, ingerek környezetében való munkavégzés
14.  a  munkavégzés különböző munkaeszközök, technológiai folyamatok pontos ismeretét és alkalmazását 

igényli
15.  nem egyenletes a munkaterhelés
16.  nem tervezhető a munkavégzés
17.  munkafeladatokból adódóan emberekkel való gyakori foglalkozás
18.  különösen bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások alapján való munkavégzés
19.  munkafeladatokból adódóan gyakori konfliktushelyzetek kezelése
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4. melléklet a 15/2020. (XII. 29.) pM rendelethez

A szolgálati jogviszony létesítését kizáró okok

 1.  Egészségi alkalmasságot kizáró okok
1.1.  Tartósan munkavégzést akadályozó és környezetét súlyosan veszélyeztető fertőző betegség.
1.2.  Eszméletvesztéssel járó, gyógyszerrel biztonságosan nem karbantartható állapotok.
1.3.  Gyógyszerrel nem karbantartott vagy nem befolyásolható krónikus megbetegedés, amely a  munkaköri 

tevékenység szakszerű ellátását veszélyeztetheti.
1.4.  Pszichiátriai betegségek közül a  gyógyszerrel megnyugtatóan nem befolyásolható pszichózisok és 

személyiségzavarok súlyos formái, illetve a  belátási képességet érintő megbetegedések, ideértve 
a szenvedélybetegségeket is.

1.5.  Súlyos és nem korrigálható önellátásra alkalmatlan mozgáskorlátozottság (mozgásképtelenség).
1.6.  Valamennyi kommunikációs képesség hiánya vagy erősen korlátozott volta.

 2.  Pszichológiai alkalmasságot kizáró okok
2.1.  Pszichés egyensúly nem megfelelő szintje.
2.2.  Bizonyos személyiségbeli tényezők nem megfelelő szintje:

2.2.1.  a személyiség érettségének nem megfelelő szintje,
2.2.2.  szociális hatékonyság nem megfelelő szintje,
2.2.3.  túlzott szorongásra vagy a szorongás hiányára utaló személyiségjegyek,
2.2.4.  felelősségtudat nem megfelelő szintje,
2.2.5.  szocializáltság nem megfelelő szintje,
2.2.6.  önkontroll nem megfelelő szintje, zavara,
2.2.7.  túlzott agresszivitásra (auto-, heteroagresszió) utaló személyiségjegyek,
2.2.8.  emocionális kontroll nem megfelelő szintje,
2.2.9.  pszichés terhelhetőség, stresszel való megküzdés (frusztrációs tolerancia) nem megfelelő szintje,
2.2.10.  alkalmazkodási készség, flexibilitás nem megfelelő szintje,
2.2.11.  alacsony fokú pálya-, illetve munkamotivációs szint.

2.3.  Intellektuális képességek nem megfelelő szintje, zavara.
2.4.  Figyelmi, szenzomotoros képességek nem megfelelő szintje, tartós zavara:

2.4.1.  figyelmi képességek nem megfelelő szintje, tartós zavara,
2.4.2.  szenzomotoros képességek nem megfelelő szintje, tartós zavara.

2.5.  Kommunikációs készségek nem megfelelő szintje, zavara.
2.6.  Devianciák:

2.6.1.  viselkedési addikciók,
2.6.2.  szuicid cselekmények.

2.7.  Együttműködés hiánya.
2.8.  Értékelhetetlen, érvénytelen teszteredmény.
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5. melléklet a 15/2020. (XII. 29.) pM rendelethez

Fizikai alkalmassági vizsgálati csoportok és követelmények

 1.  I. csoport (29 éves korig)

A B C D E F G H I J K

1

Pont

Fekvőtámaszban 

karhajlítás-

nyújtás 30 mp 

alatt

Hajlított karú 

függés időre

mp

Fekvenyomás 4×10 m-es 

ingafutás

mp

Helyből 

távolugrás

cm

Hanyattfekvésből 

felülés 60 mp alatt

2000 m-es síkfutás

(perc)

Fekvőtámasz 

tartás

mp

Fal melletti 

ülőtartás

mp

Hanyattfekvésben 

lábtartás

mp2
60 kg/

db

25 kg/

db

3   Férfi  Nő  Férfi  Nő  Férfi  Nő  Férfi  Nő  Férfi  Nő  Férfi  Nő  Férfi  Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő

4  25 35 20 73 45 25 25 8,8 9,4 250 220 55 45 7;35 10;00 200 175 200 175 200 175

5  24 34 19 70 44 24 24 8,9 9,5 245 218 54 44 7;40 10;06 192 168 192 168 192 168

6  23 33 18 67 43 23 23 9 9,6 242 216 53 43 7;45 10;12 184 161 184 161 184 161

7  22 32 17 64 42 22 22 9,1 9,7 240 214 52 42 7;50 10;18 176 154 176 154 176 154

8  21 31 16 61 41 21 21 9,2 9,8 238 212 51 41 7;55 10;21 168 147 168 147 168 147

9  20 30 15 58 40 20 20 9,3 9,9 236 210 50 40 8;00 10;30 160 140 160 140 160 140

10  19 29 14 55 39 19 19 9,4 10 234 208 49 39 8;15 10;40 152 135 152 135 152 135

11  18 28 13 52 38 18 18 9,5 10,1 232 206 48 38 8;30 10;50 144 126 144 126 144 126

12  17 27 12 49 37 17 17 9,6 10,2 230 204 47 36 8;45 11;00 136 119 136 119 136 119

13  16 26 11 46 36 16 16 9,7 10,3 228 202 46 34 9;00 11;10 128 112 128 112 128 112

14  15 25 10 43 35 15 15 9,8 10,4 226 200 45 32 9;15 11;20 120 105 120 105 120 105

15  14 24 9 41 34 14 14 9,9 10,5 224 198 44 30 9;30 11;30 112 98 112 98 112 98

16  13 23 8 39 32 13 13 10 10,6 222 196 43 28 9;45 11;40 104 91 104 91 104 91

17  12 22 7 37 30 12 12 10,1 10,7 220 194 42 26 10;00 11;50 96 84 96 84 96 84

18  11 21 6 35 28 11 11 10,2 10,8 218 192 40 24 10;15 12;00 88 77 88 77 88 77

19  10 20 33 26 10 10 10,3 10,9 216 190 38 22 10;30 12;15 80 70 80 70 80 70

20  9 19 5 30 24 9 9 10,4 11 214 188 36 20 10;45 12;30 72 63 72 63 72 63

21  8 18 27 22 8 8 10,5 11,1 212 186 34 18 11;00 12;45 64 56 64 56 64 56

22  7 17 24 20 7 7 10,6 11,2 210 184 32 16 11;20 13;00 56 49 56 49 56 49

23  6 16 4 21 18 6 6 10,7 11,3 208 182 30 14 11;40 13;30 48 42 48 42 48 42

24  5 15 18 15 5 5 10,8 11,4 206 180 29 12 12;00 14;00 40 35 40 35 40 35

25  4 14 16 13 4 4 10,9 11,5 204 178 28 10 12;20 14;30 32 28 32 28 32 28
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26  3 13 3 14 11 3 3 11 11,6 202 176 27 9 12;40 15;00 24 21 24 21 24 21

27  2 12 2 12 9 2 2 11,1 11,7 200 174 26 8 13;00 15;30 16 14 16 14 16 14

28  1 11 1 10 8 1 1 11,2 11,8 198 172 25 7 14;00 16;00 8 7 8 7 8 7

 2.  II. csoport (30–35 éves kor között)

A B C D E F G H I J K

1

Pont

Fekvőtámaszban 

karhajlítás-

nyújtás 30 mp 

alatt

Hajlított karú 

függés időre

mp

Fekvenyomás 4×10 m-es 

ingafutás

mp

Helyből 

távolugrás

cm

Hanyattfekvésből 

felülés 60 mp alatt

2000 m-es síkfutás

(perc)

Fekvőtámasz 

tartás

mp

Fal melletti 

ülőtartás

mp

Hanyattfekvésben 

lábtartás

mp2
60 kg/

db

25 kg/

db

3 Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő

4 25 30 15 65 35 23 23 9 9,6 240 200 45 35 8;00 11;00 175 150 175 150 175 150

5 24 29 62 34 9,1 9,7 238 198 44 34 8;06 11;06 168 144 168 144 168 144

6 23 28 14 59 33 22 22 9,2 9,8 236 196 43 33 8;12 11;12 161 138 161 138 161 138

7 22 27 56 32 9,3 9,9 234 194 42 32 8;18 11;18 154 132 154 132 154 132

8 21 26 13 54 31 21 21 9,4 10 232 192 41 31 8;21 11;21 147 126 147 126 147 126

9 20 25 52 30 20 20 9,5 10,1 230 190 40 30 8;30 11;30 140 120 140 120 140 120

10 19 24 12 50 29 19 19 9,6 10,2 228 188 39 29 8;40 11;40 135 114 135 114 135 114

11 18 23 48 28 18 18 9,7 10,3 226 186 38 28 8;50 11;50 126 108 126 108 126 108

12 17 22 11 46 27 17 17 9,8 10,4 224 184 37 27 9;00 12;00 119 102 119 102 119 102

13 16 21 10 43 26 16 16 9,9 10,5 222 182 36 26 9;15 12;10 112 96 112 96 112 96

14 15 20 9 40 25 15 15 10 10,6 220 180 35 24 9;30 12;20 105 90 105 90 105 90

15 14 19 8 37 24 14 14 10,1 10,7 218 178 34 23 9;45 12;30 98 84 98 84 98 84

16 13 18 7 34 22 13 13 10,2 10,8 216 176 33 22 10;00 12;40 91 78 91 78 91 78

17 12 17 6 32 21 12 12 10,3 10,9 214 174 32 21 10;15 12;50 84 72 84 72 84 72

18 11 16 5 30 20 11 11 10,4 11 212 172 31 20 10;30 13;00 77 66 77 66 77 66

19 10 15 28 19 10 10 10,5 11,1 210 170 30 18 10;45 13;15 70 60 70 60 70 60

20 9 14 4 26 18 9 9 10,6 11,2 208 169 29 16 11;00 13;30 63 54 63 54 63 54

21 8 13 24 17 8 8 10,7 11,3 206 168 28 14 11;20 13;45 56 48 56 48 56 48

22 7 12 22 16 7 7 10,8 11,4 204 167 27 12 11;40 14;00 49 42 49 42 49 42

23 6 11 3 20 15 6 6 10,9 11,5 202 166 26 10 12;00 14;30 42 36 42 36 42 36
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24 5 10 17 14 5 5 11 11,6 200 165 25 9 12;20 15;00 35 30 35 30 35 30

25 4 9 2 15 12 4 4 11,1 11,7 198 164 24 8 12;40 15;30 28 24 28 24 28 24

26 3 8 13 10 3 3 11,2 11,8 196 163 23 7 13;00 16;00 21 18 21 18 21 18

27 2 7 1 11 8 2 2 11,3 11,9 194 162 22 6 13;30 16;30 14 12 14 12 14 12

28 1 6 9 6 1 1 11,4 12 192 161 21 5 14;30 17;00 7 6 7 6 7 6

 3.  III. csoport (36–40 éves kor között)

A B C D E F G H I J K

1

Pont

Fekvőtámaszban 

karhajlítás-

nyújtás 30 mp 

alatt

Hajlított karú 

függés időre

mp

Fekvenyomás 4×10 m-es 

ingafutás

mp

Helyből 

távolugrás

cm

Hanyattfekvésből 

felülés 60 mp alatt

2000 m-es síkfutás

(perc)

Fekvőtámasz 

tartás

mp

Fal melletti 

ülőtartás

mp

Hanyattfekvésben 

lábtartás

mp2
60 kg/

db

25 kg/

db

3 Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő

4 25 25 13 60 30 20 20 9,5 10,1 230 190 40 30 8;30 11;30 150 125 150 125 150 125

5 24 24 57 29 9,6 10,2 228 188 39 29 8;36 11;36 144 120 144 120 144 120

6 23 23 54 28 19 19 9,7 10,3 226 186 38 28 8;42 11;42 138 115 138 115 138 115

7 22 22 12 51 27 9,8 10,4 224 184 37 27 8;48 11;48 132 110 132 110 132 110

8 21 21 11 49 26 18 18 9,9 10,5 222 182 36 26 8;51 11;54 126 105 126 105 126 105

9 20 20 47 25 10 10,6 220 180 35 25 9;00 12;00 120 100 120 100 120 100

10 19 19 10 45 24 17 17 10,1 10,7 218 178 34 24 9;10 12;10 114 95 114 95 114 95

11 18 18 43 23 10,2 10,8 216 176 33 23 9;20 12;20 108 90 108 90 108 90

12 17 17 9 41 22 16 16 10,3 10,9 214 174 32 22 9;30 12;30 102 85 102 85 102 85

13 16 16 39 21 10,4 11 212 172 31 21 9;45 12;40 96 80 96 80 96 80

14 15 15 8 35 20 15 15 10,5 11,1 210 170 30 20 10;00 12;50 90 75 90 75 90 75

15 14 14 32 19 14 14 10,6 11,2 208 168 29 19 10;15 13;00 84 70 84 70 84 70

16 13 13 7 28 17 13 13 10,7 11,3 206 166 28 18 10;30 13;15 78 65 78 65 78 65

17 12 12 6 27 16 12 12 10,8 11,4 204 164 27 17 10;45 13;30 72 60 72 60 72 60

18 11 11 5 25 15 11 11 10,9 11,5 202 162 26 16 11;00 13;45 66 55 66 55 66 55

19 10 10 23 14 10 10 11 11,6 200 160 25 15 11;15 14;00 60 50 60 50 60 50

20 9 9 4 21 13 9 9 11,1 11,7 198 159 24 14 11;30 14;15 54 45 54 45 54 45

21 8 8 3 19 12 8 8 11,2 11,8 196 158 23 13 11;45 14;30 48 40 48 40 48 40

22 7 7 17 11 7 7 11,3 11,9 195 157 22 12 12;00 14;45 42 35 42 35 42 35

23 6 6 2 15 10 6 6 11,4 12 194 156 21 11 12;15 15;00 36 30 36 30 36 30
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24 5 5 12 9 5 5 11,5 12,1 193 155 20 10 12;30 15;30 30 25 30 25 30 25

25 4 4 1 10 7 4 4 11,6 12,2 192 154 19 8 13;00 16;00 24 20 24 20 24 20

26 3 3 8 5 3 3 11,7 12,3 191 153 18 6 13;30 16;30 18 15 18 15 18 15

27 2 2 6 3 2 2 11,8 12,4 190 152 17 4 14;00 17;00 12 10 12 10 12 10

28 1 1 4 1 1 1 11,9 12,5 189 151 16 2 15;00 17;30 6 5 6 5 6 5

 4.  IV. csoport (41–49 éves kor között)

A B C D E F G H I J K

1

Pont

Fekvőtámaszban 

karhajlítás-

nyújtás 30 mp 

alatt

Hajlított karú 

függés időre

mp

Fekvenyomás
4×10 m-es 

ingafutás

mp

Helyből 

távolugrás

cm

Hanyattfekvésből 

felülés 60 mp alatt

2000 m-es síkfutás

(perc)

Fekvőtámasz 

tartás

mp

Fal melletti 

ülőtartás

mp

Hanyattfekvésben 

lábtartás

mp
2

60 kg/

db

25 kg/

db

3 Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő

4 25 20 13 40 20 16 16 11 12 215 175 35 25 9;30 12;00 125 100 125 100 125 100

5 24 19 37 19 11,2 12,2 213 173 34 24 9;36 12;08 120 96 120 96 120 96

6 23 12 35 18 15 15 11,4 12,4 211 171 33 23 9;42 12;16 115 92 115 92 115 92

7 22 18 33 17 11,6 12,6 209 169 32 22 9;48 12;24 110 88 110 88 110 88

8 21 17 11 31 16 14 14 11,8 12,8 207 167 31 21 9;54 12;32 105 84 105 84 105 84

9 20 16 29 15 11,9 12,9 205 165 30 20 10;00 12;40 100 80 100 80 100 80

10 19 15 10 27 14 13 13 12 13 203 163 29 19 10;10 12;50 95 76 95 76 95 76

11 18 25 13 12,2 13,2 200 161 28 18 10;20 13;00 90 72 90 72 90 72

12 17 14 9 23 12 12 12 12,3 13,3 199 160 27 17 10;30 13;15 85 68 85 68 85 68

13 16 13 8 21 12,4 13,4 198 159 26 16 10,38 13;30 80 64 80 64 80 64

14 15 12 7 19 11 11 11 12,5 13,5 197 158 25 15 10,46 13;45 75 60 75 60 75 60

15 14 6 18 12,6 13,6 196 157 24 14 10;54 14;00 70 56 70 56 70 56

16 13 11 5 17 10 10 10 12,7 13,7 195 156 23 13 11;02 14;15 65 52 65 52 65 52

17 12 4 16 12,8 13,8 194 155 22 12 11;10 14;30 60 48 60 48 60 48

18 11 10 3 15 9 9 9 12,9 13,9 193 154 21 11 11;18 14;45 55 44 55 44 55 44

19 10 14 13 14 192 153 20 10 11;26 15;00 50 40 50 40 50 40

20 9 9 2 13 8 8 8 13,2 14,2 191 152 19 9 11;34 15;15 45 36 45 36 45 36

21 8 8 12 13,3 14,3 190 151 18 8 11;50 15;30 40 32 40 32 40 32

22 7 7 11 7 7 7 13,4 14,4 189 150 17 7 12;10 15;45 35 28 35 28 35 28

23 6 6 1 10 6 6 13,5 14,5 188 149 16 6 12;30 16;00 30 24 30 24 30 24
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24 5 5 9 6 5 5 13,6 14,6 187 148 15 5 13;00 16;30 25 20 25 20 25 20

25 4 4 8 4 4 13,7 14,7 186 147 14 4 13;30 17;00 20 16 20 16 20 16

26 3 3 7 5 3 3 13,8 14,8 185 146 13 3 14;00 17;30 15 12 15 12 15 12

27 2 2 5 3 2 2 13,9 14,9 184 145 12 2 14;30 18;00 10 8 10 8 10 8

28 1 1 4 1 1 1 14 15 183 144 11 1 16;00 18;30 5 4 5 4 5 4



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	294.	szám 11319

 5.  V. csoport (speciális bevetési feladatokat ellátó egység tagjai, egységhez jelentkezők)

5.1.  A  speciális bevetési feladatokat ellátó egységhez jelentkező esetében meghatározott minimum 
követelmények:

A B C D E

1  Életkor/Gyakorlatok  29 éves korig  30–35 év között  36–40 év között  41 év felett

2 Húzódzkodás 2 perc időtartam alatt  20 db  18 db  16 db  14 db

3 Hajlított karú függés  55 mp  50 mp  45 mp  40 mp

4
Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás  
2 perc időtartam alatt

 80 db  70 db  60 db  50 db

5 Mellső fekvőtámaszban nyújtott karú statikus tartás  180 mp  150 mp  120 mp  110 mp

6 Felülés 2 perc időtartam alatt  100 db  90 db  80 db  70 db

7 Statikus lábtartás  120 mp  110 mp  100 mp  90 mp

8 Futás 60 m  9 mp  9,5 mp  10 mp  10,5 mp

9 Guggolás 2 perc időtartam alatt  100 db  90 db  80 db  70 db

10 Guggoló tartás  140 mp  130 mp  120 mp  110 mp

11 Futás 15,40 perc időtartam alatt  3200 m  3000 m  2800 m  2700 m

5.2.  A  speciális bevetési feladatokat ellátó egységnél foglalkoztatottak esetében meghatározott minimum 
követelmények:

A B C D E

1  Életkor/Gyakorlatok  29 éves korig  30–35 év között  36–40 év között  41 év felett

2 Húzódzkodás 1 perc időtartam alatt  20 db  18 db  16 db  14 db

3
Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 2 perc 
időtartam alatt

 80 db  70 db  60 db  50 db

4 Felülés 2 perc időtartam alatt  100 db  90 db  80 db  70 db

5 Futás 60 m  9 mp  9,5 mp  10 mp  10,5 mp

6 Guggoló tartás  140 mp  130 mp  120 mp  110 mp

7 Leütés 30-30 db  60 mp  70 mp  75 mp  80 mp

8 Guggolás 2 perc időtartam alatt  90 db  80 db  70 db  60 db

9 Futás 3000 m  14 perc  15 perc  16 perc  17 perc

 6.  Könnyített mozgásformák végrehajtása
6.1.  Férfi-női kategóriában a  2000 méter sík terepen történő gyaloglással 1 pont szerezhető, korcsoportonként 

az alábbi táblázatban meghatározott időn belül történő teljesítés esetén:

A B C

1 Korcsoport 2000 m gyaloglás (perc; másodperc) Pontszám

2 I. korcsoport 19;00

1 pont
3 II. korcsoport 20;00

4 III. korcsoport 21;00

5 IV. korcsoport 22;00
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6.2.  Választható könnyített mozgásformák pontozása

A B C D E F G H I J

1

Pont

Fekvőtámaszban 

karhajlítás-

nyújtás 30 mp 

alatt

Hajlított karú 

függés időre

mp

Fekvenyomás
4×10 m-es ingafutás

mp

Helyből távolugrás

cm

Hanyattfekvésből 

felülés 60 mp alatt

Fekvőtámasz tartás

mp

Fal melletti 

ülőtartás

mp

Hanyattfekvésben 

lábtartás

mp2 60 kg/db 25 kg/db

3 Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő

4 25 15 10 35 15 12 12 12 13 200 160 30 20 100 75 100 75 100 75

5 24 14 9 33 14 12,2 13,2 199 159 29 19 96 72 96 72 96 72

6 23 13 8 31 13 11 11 12,3 13,3 198 158 28 18 92 69 92 69 92 69

7 22 12 29 12 12,4 13,4 197 157 27 17 88 66 88 66 88 66

8 21 11 7 27 10 10 12,5 13,5 196 156 26 16 84 63 84 63 84 63

9 20 10 25 11 12,6 13,6 195 155 25 15 80 60 80 60 80 60

10 19 6 23 9 9 12,7 13,7 194 154 24 14 76 57 76 57 76 57

11 18 21 10 12,8 13,8 193 153 23 13 72 54 72 54 72 54

12 17 9 5 19 8 8 12,9 13,9 192 152 22 12 68 51 68 51 68 51

13 16 18 9 13 14 191 151 21 11 64 48 64 48 64 48

14 15 4 17 7 7 13,2 14,2 190 150 20 10 60 45 60 45 60 45

15 14 8 16 8 13,3 14,3 189 149 19 9 56 42 56 42 56 42

16 13 3 15 6 6 13,4 14,4 188 148 18 8 52 39 52 39 52 39

17 12 14 7 13,5 14,5 187 147 17 7 48 36 48 36 48 36

18 11 7 13 5 5 13,6 14,6 186 146 16 6 44 33 44 33 44 33

19 10 2 12 6 13,7 14,7 185 145 15 5 40 30 40 30 40 30

20 9 6 11 5 4 4 13,8 14,8 184 144 14 4 36 27 36 27 36 27

21 8 10 4 13,9 14,9 183 143 13 3 32 24 32 24 32 24

22 7 5 9 3 3 3 14 15 182 142 12 2 28 21 28 21 28 21

23 6 4 1 8 2 14,2 15,2 181 141 11 24 18 24 18 24 18

24 5 3 7 1 2 2 14,3 15,3 180 140 10 1 20 15 20 15 20 15

25 4 5 14,5 15,5 178 138 9 16 12 16 12 16 12

26 3 2 4 1 1 14,7 15,7 175 135 8 12 9 12 9 12 9

27 2 1 3 14,9 15,9 173 133 7 8 6 8 6 8 6

28 1 2 15 16 170 130 5 4 3 4 3 4 3
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 7. Az egyes feladatok végrehajtásának követelményei, rendje
7.1. Általános rendelkezések

7.1.1. A fizikai állapot felmérésének helyszínét olyan helyen kell kijelölni, ahol a  felmérés 
lebonyolítására minden feltétel adott. A felmérés során biztosítani kell a lebonyolításhoz 
szükséges környezetet, eszközöket, valamint a baleset-megelőzés érdekében a megfelelő 
felügyeletet.

7.1.2. A felmérés teljesítésére egyénenként 90 perc áll rendelkezésre. A  felmérés megkezdése 
előtt 15 perc általános bemelegítést, a  mozgásformák váltásánál mozgásformánként 
legfeljebb 10 perc pihenőidőt kell biztosítani.

7.1.3. A végrehajtott gyakorlatot abban az  esetben lehet teljesítettnek tekinteni,  
ha a felmérésen részt vevő személy a bemutatott teljesítményével legalább egy pontot elér.

7.1.4. Ha a  felmérésen részt vevő személy az  egyes mozgásformák végrehajtása során elért 
eredményére figyelemmel kéri, a  kérdéses mozgásformát az  adott fizikai alkalmassági 
vizsgálat során egy alkalommal megismételheti.

7.2. Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás
7.2.1. Pálya: tornaterem vagy sportpálya
7.2.2. Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz a  talajon (karok vállszélességben, nyújtottan, 

előrenéző ujjakkal a  talajon, törzs egyenes, térd nyújtott, lábak összezárva, fej 
mérsékelten emelt, előre néz)

7.2.3. 1. ütem: mindkét kar hajlítása úgy, hogy a  mellkas a  talajt érje (a könyökök kissé kifelé 
állnak, nem a törzshöz szorítva, a láb és a törzs egy vonalban, a csípő nem leengedett és 
nem emelt, fej előre néz)

7.2.4. 2. ütem: mindkét kar nyújtása (mint a kiinduló helyzetnél)
7.2.5. Feladat: 30 másodpercen keresztül folyamatos végrehajtás
7.2.6. Értékelés: csak az előírt testhelyzetekben végrehajtott gyakorlatok darabszáma érvényes
7.2.7. Eszközfelhasználás: stopperóra

7.3. Hajlított karú függés
7.3.1. Pálya: tornaterem vagy sportpálya
7.3.2. Kiinduló helyzet: hajlított karú függés (karok vállszélességben, alsó vagy felső 

madárfogással, áll a rúd vagy a nyújtó felett, melyre nem támaszkodhat)
7.3.3. Feladat: a kiinduló helyzet megtartása mért időre
7.3.4. Értékelés: mért idő a  függés megkezdése és a  végrehajtó szemmagasságának a  nyújtó 

vagy a rúd alá süllyedéséig eltelt idő (másodperc méréssel)
7.3.5. Eszközfelhasználás: bordásfalra erősített függeszkedő állvány vagy nyújtó, zsámoly, 

laticeles szőnyeg, stopperóra, síkpor
7.4. Fekvenyomás

7.4.1. Pálya: tornaterem vagy sportpálya
7.4.2. Kiinduló helyzet: hanyattfekvés, súlyzórúd tartása mellső rézsútos középtartásban  

(kb. vállszélességben vagy kicsit szélesebben)
7.4.3. 1. ütem: páros karhajlítás, súlyzó rúd leengedése mellig
7.4.4. 2. ütem: karok nyújtása (kiinduló helyzetbe)
7.4.5. Feladat: a férfiaknak 60 kg (rúd, tárcsákkal) a nőknek 25 kg (rúd, tárcsákkal) hanyattfekvő 

helyzetből (fekvő padon) történő kinyomása
7.4.6. Értékelés: csak az előírt testhelyzetekben végrehajtott gyakorlatok darabszáma érvényes
7.4.7. Eszközfelhasználás: fekvőpad, erőgép vagy súlyzórúd előírt súlyú kiegészítőkkel, 

súlyzótartó állvány
7.4.8. Megjegyzés: a  baleset megelőzése érdekében a  gyakorlatot kétfős asszisztencia 

segítségével kell végrehajtani, valamint ügyelni kell arra, hogy a  súlyzórúd leengedése 
során az ne zuhanjon a mellkasra, azaz a gyakorlat negatív szakasza kontrollált legyen

7.5. 4×10 méteres ingafutás
7.5.1. Pálya: tornaterem vagy sportpálya
7.5.2. Kiinduló helyzet: a rajtvonal mögött álló rajthelyzet
7.5.3. Feladat: a  4×10 méteres táv időre való megtétele úgy, hogy a  futó az  egymástól  

10 méterre lévő két vonal közt fut (fordulónként lábbal érinteni kell az elöl lévő vonalat)
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7.5.4. Értékelés: a  rajt–cél vonalon való másodszori áthaladás zárja az  időmérést (másodperc, 
tizedmásodperc méréssel)

7.5.5. Eszközfelhasználás: jelzett és kimért sík pálya, stopperóra, rajtszámok, síp
7.5.6. Megjegyzés: elesést követően ismételhető a gyakorlat

7.6. Helyből távolugrás
7.6.1. Pálya: tornaterem vagy sportpálya
7.6.2. Kiinduló helyzet: az ugróvonal mögött álló helyzet
7.6.3. Feladat: helyből karlendítéssel, páros lábról történő elrugaszkodással elugrás 

a legnagyobb távolságra
7.6.4. Értékelés: az ugróvonaltól mért legközelebbi talajszintet érintő távolság
7.6.5. Eszközfelhasználás: ugrógödör vagy jelzett pálya, talajegyengető szerszám, mérőszalag

7.7. Hanyattfekvésből felülés
7.7.1. Pálya: tornaterem vagy sportpálya
7.7.2. Kiinduló helyzet: hanyattfekvés hajlított lábbal (kb. derékszögben), lábfej rögzítve 

(segédeszközzel, társ segítségével), kezek tarkóra tartása vagy mell előtt keresztben 
felkarra fogás

7.7.3. 1. ütem: felülés, egy könyök érinti a térdet
7.7.4. 2. ütem: ereszkedés kiinduló helyzetbe
7.7.5. Feladat: 1 percen keresztül folyamatos végrehajtás
7.7.6. Értékelés: csak az előírt testhelyzetekben végrehajtott gyakorlatok darabszáma érvényes
7.7.7. Eszközfelhasználás: bordásfal szőnyeggel vagy ülőpad, stopperóra

7.8. 2000 méteres síkfutás
7.8.1. Pálya: lehetőleg szabadtéri sportpálya vagy sík területen kimért, ellenőrizhetően 

belátható pálya
7.8.2. Kiinduló helyzet: a rajtvonal mögött álló rajthelyzet
7.8.3. Feladat: 2000 méter távolság megtétele időre
7.8.4. Értékelés: a célvonalon való áthaladás zárja az időmérést (perc, másodperc méréssel)
7.8.5. Eszközfelhasználás: futópálya vagy kijelölt sík terep, minimum 60 memóriás stopperóra, 

rajtszámok, síp
7.9. 2000 méter gyaloglás sík terepen

7.9.1. Pálya: sportpálya vagy sík területen, kimért, ellenőrizhetően belátható pálya
7.9.2. Kiinduló helyzet: a rajtvonal mögött álló rajthelyzet
7.9.3. Feladat: 2000 méter távolság megtétele időre
7.9.4. Értékelés: a  célvonalon való áthaladás zárja az  időmérést (perc, másodperc méréssel); 

a  2000 méter megtétele során mindig érintkezni kell az  egyik lábnak a  talajjal, futás 
(repülő fázis) nem megengedett

7.9.5. Eszközfelhasználás: jelzett és kimért futópálya vagy sík terep, minimum 60 memóriás 
stopperóra, rajtszámok, síp

7.10. Fekvőtámasz tartás
7.10.1. Pálya: tornaterem vagy sportpálya
7.10.2. Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz a  talajon (karok vállszélességben, nyújtottan, 

előrenéző ujjakkal a talajon, törzs egyenes, térd nyújtott)
7.10.3. Feladat: a kiinduló helyzet megtartása időre
7.10.4. Értékelés: mért idő a  tartás megkezdése és bármely testrész talajjal történő érintkezése 

között (másodperc méréssel)
7.10.5. Eszközfelhasználás: stopperóra

7.11. Fal melletti ülőtartás
7.11.1. Pálya: tornaterem vagy sportpálya
7.11.2. Kiinduló helyzet: fal felülettel párhuzamosan teljes hát támaszkodik, a comb és a lábszár 

derékszöget zár be, a karok mellkas előtt összefonva, vagy a test mellett lógatva
7.11.3. Feladat: a kiinduló helyzet megtartása időre
7.11.4. Értékelés: mért idő a  tartás megkezdése és a  comb és a  lábszár közötti derékszög 

megszűnése között (másodperc méréssel)
7.11.5. Eszközfelhasználás: stopperóra
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7.12. Hanyattfekvésben lábtartás
7.12.1. Pálya: tornaterem vagy sportpálya
7.12.2. Kiinduló helyzet: hanyattfekvés, karok helyzete a  test mellett két oldalt a  talajon, vagy 

a kezek tarkón, összefont ujjakkal
7.12.3. Feladat: páros lábemelés a talajtól 25 centiméter magasra a felmérést végző jelzésére, és 

annak megtartása időre
7.12.4. Értékelés: mért idő a tartás megkezdése és a láb behajlítása, vagy földhöz érintése között 

(másodperc méréssel)
7.12.5. Eszközfelhasználás: stopperóra
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 2030/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
a koronavírus elleni nemzeti oltóanyag fejlesztésének támogatásáról

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy a  Debreceni Egyetem a  Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve végezze el 

a koronavírus elleni nemzeti oltóanyag kifejlesztését;
 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – 

gondoskodjon az  1.  pont szerinti cél érdekében 2020. évre – a  kincstári díjjal együtt – szükséges 1 630 026 000 
forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény  
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák 
cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 3.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az  1.  pont 
szerinti cél érdekében 2020. évre – a kincstári díjjal együtt – szükséges 369 974 000 forint többletforrás biztosításáról 
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 16. Nemzeti Népegészségügyi Központ cím javára.

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2031/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
a tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben Magyarország veszélyeztetett 
külképviseletei biztonságának megerősítése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért Magyarország külképviseleti hálózata egyes veszélyeztetett külképviseleteinek fizikai és 

infokommunikációs biztonságának megerősítésével a  kialakult és vélhetően hosszabb távon fennálló tömeges 
migrációs helyzettel, romló közbiztonsági és terrorfenyegetettségi kockázatokkal összefüggésben;

 2. az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében
a) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Magyarország 2021.  évi központi 

költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára 621  229  000  forint többletforrás 
biztosításáról;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a 2021. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

b) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával a  2022–2024.  években 
gondoskodjon a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára 
évi 572 712 000 forint forrás biztosításáról;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

pénzügyminiszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során
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c) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a 2021. évben március 30., a további években a felmerülés ütemében

d) úgy határoz, hogy a  szükséges beszerzések mentesülnek a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek 
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt 
beszerzési tilalom alól, és felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert az  1.  pontban meghatározott célhoz 
szükséges beszerzések lefolytatására.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2032/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
a Nemzeti Védelmi Szolgálat létszámfejlesztéséhez kapcsolódó források biztosításáról

A Kormány
 1.  egyetért a megbízhatósági vizsgálat szempontjából védett állomány körét érintő módosításra tekintettel a Nemzeti 

Védelmi Szolgálat létszámfejlesztésével (a továbbiakban: létszámfejlesztés) és a szükséges forrás biztosításával;
 2.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a Nemzeti Védelmi Szolgálat 

feladatkörének bővülésével kapcsolatos feladatok megvalósításának finanszírozása érdekében
a) a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium 

fejezet, 2. Nemzeti Védelmi Szolgálat cím javára legfeljebb 2 008 967 318 forint,
b) a 2022. évtől a központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezetében legfeljebb évi 1 133 715 461 forint
rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: a) a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során
 b) a 2022. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során

 3.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában meghatározott jogkörében 
eljárva a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Védelmi Szolgálat cím terhére vállalható kötelezettségek felső 
korlátját a létszámfejlesztés vonatkozásában a 2021. évben 2 008 967 318 forintban állapítja meg;

 4.  úgy határoz, hogy a  Nemzeti Védelmi Szolgálat létszámfejlesztéséhez kapcsolódó beszerzések lefolytatása során 
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat 1. pontját nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2033/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
az építőipari ágazat termelékenységének, hatékonyságának növelésére irányuló támogatásról

A Kormány
 1. támogatja a  hazai építőipari termelékenység növelését, az  építésgazdasági folyamatok fejlődését eredményező 

finanszírozási igény biztosítását;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  hazai építőipari vállalkozások technológiai korszerűsítése és 

termelékenység növelése támogatásához 12 000 000 000 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 64. Belgazdasági feladatok alcím, 5. Az építőipari ágazat technológiai 
korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2034/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ előkészítéséről

A Kormány
 1. egyetért a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ fejlesztési 

koncepciójával;
 2. egyetért a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) BME Innovációs és Fejlesztési 

Központ (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 
4107/24 helyrajzi számú ingatlanon;

 3. egyetért azzal, hogy az  egyes innovációs és iparjogvédelmi igazgatási tevékenységet végző kormányzati 
szervezetek székhelye a BME Innovációs és Fejlesztési Központba kerüljön, melynek kapcsán felmerülő feladatokat 
a BME koordinációs feladatok ellátásával támogassa;

 4. a Beruházás előkészítésének és megvalósításának kormányzati felelőseként a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli minisztert jelöli ki, az innovációért és technológiáért felelős miniszter együttműködésével;

 5. a Beruházás előkészítésére és megvalósítására a  Beruházási Ügynökséget jelöli ki, azzal, hogy a  Beruházási 
Ügynökség a  megvalósítás során – az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29.  § (2)  bekezdése szerint – 
együttműködik az ÉMI Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal;

 6. a Beruházás előkészítése érdekében az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 
4.  § c)–i) és k)–p)  pontja szerinti előkészítési fázisai 2023. június 30. napjáig történő teljesítése érdekében 
a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 
1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 
1 760 000 000 forintban határozza meg;

 7. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 6. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi 
Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
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 8. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 6. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés 
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
 9. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 6. pont szerinti összeg 2023. évi részének rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi költségvetés 
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
 10. egyetért azzal, hogy a Beruházás során létrejövő vagyonelem vagyonkezelője és üzemeltetője a BME legyen;
 11. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Beruházás megvalósítására 

lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján – az  innovációért és technológiáért felelős 
miniszterrel együttműködésben – készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás megvalósításáról, 
minőségbiztosításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének 
bemutatásával.

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

Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2035/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről

A Kormány egyetért a Szent István Egyetem (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) komplex fejlesztésével, és 
felhívja a pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon 
a  fejlesztések előkészítése érdekében a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány részére 
20 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák 
cím javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2036/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
a Keleti pályaudvar területét érintő és azzal közvetlenül határos területek hosszú távú fejlesztési 
lehetőségeiről

A Kormány
 1. egyetért a Budapest Keleti pályaudvar területének északi és keleti sávjában elhelyezkedő – Verseny utca és Dózsa 

György út által határolt, vasútüzemből kivonható része, valamint az azzal közvetlenül határos a közforgalmú vasúti 
közlekedés használatából kivont vagy kivonható – ingatlanok (a továbbiakban: érintett ingatlanok) hasznosításának 
és fejlesztésének szükségességével, valamint azzal, hogy az érintett ingatlanokon megvalósuló ingatlanhasznosítás 
és -fejlesztés (a  továbbiakban: ingatlanfejlesztés) a  nemzetközi gyakorlattal összhangban a  Kormány számára 
bemutatott üzleti alapú fejlesztési koncepció alapján történjen;

 2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MÁV Zrt.) útján készítsen részletes megvalósíthatósági és ehhez 
kapcsolódó szakmai tanulmányokat (a továbbiakban együtt: RMT), és tervezési programot az érintett ingatlanokon 
történő ingatlanfejlesztés megvalósítására;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2021. november 30.

 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  RMT alapján készítsen javaslatot 
a  Kormány részére az  érintett ingatlanok tulajdonosi jogviszonyainak rendezésére, piaci alapú hasznosítására és 
fejlesztésére vonatkozóan;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2021. december 15.

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  2.  pont szerinti feladatok megvalósítására biztosítson 800 000 000 forint 
forrást a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások cím, 2. Az  NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcím, 3. Az  NVTNM 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoport terhére;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  4.  pont szerint biztosított forrás 
terhére gondoskodjon a 2. pont szerinti feladatok megvalósítására vonatkozó támogatási jogviszony létrehozásáról  
a MÁV Zrt.-vel;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 6. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  RMT, a  kapcsolódó tanulmányok és 
a  tervezési program előkészítése során gondoskodjon arról, hogy a MÁV Zrt. működjön együtt a  feladatkörükben 
érintett miniszterekkel, valamint a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős 
kormánybiztossal.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: folyamatosan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2037/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges további intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges ingatlanok – legfeljebb a független szakértő által 

meghatározott forgalmi értéken, per-, teher- és igénymentesen – az állam javára történő megszerzésével;
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

engedélyezi, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – az  1.  pont szerinti feladat végrehajtása érdekében, a  Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet, 1. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím,  
2. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos 
kiadások jogcímcsoport, 1. Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása jogcím terhére  
2 589 105 000 forint összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon;

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése 
alapján – gondoskodjon az  1.  pontban foglalt tulajdonszerzésekhez szükséges legfeljebb 2 589 105 000 forint 
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet  
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos 
bevételek és kiadások cím, 2. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal és 
ingóságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása 
jogcímen.

Felelős: pénzügyminiszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2038/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás 
felhasználásának feltételrendszeréről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1791/2020. 

(XI. 11.) Korm. határozat [a  továbbiakban: 1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozat] 3.  pontjában meghatározott 
pénzügyi támogatás (a  továbbiakban: pénzügyi támogatás) felhasználása az  1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 
1.  mellékletében meghatározott fő fejlesztési irányok mentén pályázati úton, vagy egyedi támogatási döntéssel 
valósuljon meg;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program (a  továbbiakban: Program) 
megvalósítása érdekében gondoskodjon 55  812  000  000  forint forrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 
2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet 
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Gazdaságvédelmet szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 
2. Területfejlesztési feladatok jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Program megvalósítása érdekében gondoskodjon az  alábbi források 
rendelkezésre állásáról a  XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
5.  Gazdaságvédelmet szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Területfejlesztési feladatok 
jogcímcsoport javára:
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a) a 2022. évben 62 984 000 000 forint,
b) a 2023. évben 28 100 000 000 forint,
c) a 2024. évben 1 500 000 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2022., 2023. és 2024. évi központi költségvetés tervezése során

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége körében szakmailag 
támogassa a  Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos munkáját, valamint egyes, elsősorban 
a  pályázati úton biztosított források és részben az  egyedi támogatási döntés keretében támogatásban 
részesített fejlesztések megvalósításához kapcsolódó végrehajtási feladatok ellátására a  Magyar Államkincstárt 
(a továbbiakban: Kincstár) lebonyolító szervnek jelölje ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. egyetért azzal, hogy a  Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a  Program módosítását kezdeményezheti, végrehajtását 
ellenőrizheti, az  1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 1.  mellékletében meghatározott programelemekhez rendelt 
források között indokolt esetben átcsoportosítást kezdeményezhet;

 6. egyetért azzal, hogy a pályázati úton felhasználásra kerülő források esetében
a) minden egyes pályázati kiírás esetében Felhívás Előkészítő Munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport) 

kell működtetni;
b) a Munkacsoport elnöke a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke;
c) a Munkacsoport tagjai:

ca) a pénzügyminiszter,
cb) az adott pályázati célhoz kapcsolódó feladatkört gyakorló miniszter,
cc) a Kincstár és
cd) a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács egy további

 képviselője;
d) a Munkacsoport titkársági feladatait a Pénzügyminisztérium látja el;

Felelős: pénzügyminiszter 
Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos 
feladatkörükben érintett miniszterek

Határidő: a Program megvalósítása alatt folyamatosan
 7. egyetért azzal, hogy a pályázati döntések vonatkozásában, valamint az egyedi támogatási kérelmek esetében

a) pályázati konstrukciónként és egyedi támogatási kérelmenként önálló Döntés-előkészítő Bizottságot 
(a továbbiakban: Bizottság) kell működtetni;

b) a Bizottság elnöke a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke;
c) a Bizottság tagjai:

ca) a pénzügyminiszter,
cb) az adott pályázati célhoz kapcsolódó feladatkört gyakorló miniszter,
cc) a Kincstár és
cd) a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács egy további

 képviselője;
d) a Bizottság titkársági feladatait a Pénzügyminisztérium látja el;

Felelős: pénzügyminiszter 
Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos 
feladatkörükben érintett miniszterek

Határidő: a Program megvalósítása alatt folyamatosan
 8. egyetért azzal, hogy a  pályázati kiírások kidolgozását és szakmai értékelését a  területfejlesztés stratégiai 

tervezéséért viselt kormányzati felelősségi körében a Pénzügyminisztérium végzi;
 9. egyetért azzal, hogy a  Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködhet 

a  pályázatok és egyedi kérelmek összeállításában, előkészítésében, megvalósításában, továbbá a  Tokaj-Zemplén 
térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos döntése alapján pályázatot, egyedi támogatási kérelmet nyújthat be és 
valósíthat meg;
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 10. felhívja a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztost, hogy:
a) döntsön a Munkacsoport által egyeztetett és véglegesített pályázati kiírások közzétételéről,
b) a Bizottság javaslata alapján döntsön az egyes pályázatok támogatásáról, az egyedi támogatási kérelmekről;

Felelős: Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos

 11. egyetért azzal, hogy a  Magyar Államkincstár 4.  pontban rögzített végrehajtási feladatai ellátásával összefüggő 
költségeinek finanszírozására a  pénzügyminiszter a  Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztossal 
egyetértésben 2021. évtől feladatarányosan támogatást biztosítson az 1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján 
biztosított pénzügyi támogatás terhére.

Felelős: pénzügyminiszter 
Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2039/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
az EFOP-5.2.6-20 azonosító jelű („Országos intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” nevű) 
felhívásra benyújtott projektjavaslatok megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint 
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány jóváhagyja a  Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a  2014–2020 programozási időszakra vonatkozó 
indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a  kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 14.) 
Korm. határozat 2.  mellékletében foglalt táblázat E:6 mezőjében meghatározott maximális kötelezettségvállalási 
szintet meghaladó kötelezettségvállalás megtételét maximum 1 000 000 000 forint összegben, az  EFOP-5.2.6-20 
azonosító jelű, „Országos intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” nevű felhívásra vonatkozóan.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 

Korm. határozat
a) 1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat C:31c. mezőjében a „41,47 (ebből VEKOP: 3,43; ebből indikatív 

önerő: 14,15)” szövegrész helyébe a „40,89 (ebből VEKOP: 3,43; ebből indikatív önerő: 13,57)” szöveg,
b) 1.  melléklet 5.  pontjában foglalt táblázat C:8 mezőjében a „10,00 (ebből indikatív önerő: 3,00)” szövegrész 

helyébe a „11,93 (ebből indikatív önerő: 3,58)” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2040/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú („Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című) 
projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva
a) egyetért az  EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú, „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” 

című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,
b) egyetért a  projekt többlettámogatásának az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása 

rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. március 31.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 

Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:39 mezőjében a „9,01” szövegrész helyébe a „9,93” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2040/2020. (XII. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Hatályos támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Módosított támogatás

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.2.0-16-

2016-00001

Egészségügyi 
szakellátók 
szállóinak 
fejlesztése

Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ

9 006 087 387 921 170 273 9 927 257 660

A projekt célja az egészségügyi szakdolgozók, 
szakképzésben részt vevő orvosok, szakorvosok alapvető 
szükségleteinek kielégítése, fiziológiai igényeik és 
biztonságérzetük megteremtése, lakhatási körülményeik 
javítása, elhelyezési lehetőségeik bővítése, amely vonzóbbá 
teszi a felkínált munkahelyeket, emellett kulturált 
életkörülményeket és jövőképet teremt a munkavállalók 
számára, az egészségügyi intézmények vezetői számára 
pedig újabb eszközt biztosít az új dolgozók felvételére, 
hiányzó állások betöltésére, jól teljesítő dolgozók 
megtartására, illetve hiányszakmák betöltésére.
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A Kormány 2041/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú („Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani 
fejlesztése” című) projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva
a) egyetért az  EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú, „Egészségügyi ellátórendszer szakmai 

módszertani fejlesztése” című projekt (a  továbbiakban: projekt) összköltségének az  1.  melléklet szerinti 
növelésével,

b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul, hogy 
a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3–5. §-ában foglalt eljárási szabályok 
ne kerüljenek alkalmazásra,

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. március 31.

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy amennyiben az  elszámolási szabályok lehetővé teszik, az  1.  pont a)  alpontjában 
meghatározott cél megvalósításához szükséges forrás a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (a  továbbiakban: 
REACT EU) keret terhére kerüljön biztosításra.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a REACT EU forrás felhasználására irányuló európai uniós rendelet hatálybalépését követően 

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programnak a REACT EU prioritás létrehozására irányuló 
módosítása Európai Bizottsághoz történő benyújtását követően haladéktalanul

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 4. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 

Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:14a mezőjében a „12,85 (ebből VEKOP: 3,43)” szövegrész helyébe a „20,81 (ebből VEKOP: 3,43)” szöveg,
b) E:14a mezőjében a „0,61” szövegrész helyébe a „4,02” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2041/2020. (XII. 29.) Korm. határozathoz

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

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése
Kedvezményezett neve

Hatályos támogatás legfeljebb 

(forint)

Többlettámogatás legfeljebb 

(forint)

Módosított támogatás legfeljebb 

(forint)

Projekt 

módosított 

összköltsége 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP 

keretében 

finanszírozandó 

összeg

A Versenyképes 

Közép-

Magyarország 

Operatív Program 

(a továbbiakban: 

VEKOP) keretében 

finanszírozandó 

összeg

Indikatív önerő

Az EFOP 

keretében 

finanszírozandó 

összeg

A VEKOP 

keretében 

finanszírozandó 

összeg

Indikatív önerő

Az EFOP 

keretében 

finanszírozandó 

összeg

A VEKOP 

keretében 

finanszírozandó 

összeg

Indikatív önerő

3.

EFOP-1.8.0- 

VEKOP-17- 

2018-00001 

Egészségügyi 

ellátórendszer 

szakmai 

módszertani 

fejlesztése 

Nemzeti 

Népegészségügyi 

Központ

(konzorciumvezető)

Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ, 

Semmelweis 

Egyetem, Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Alapkezelő

9 419 612 300 3 429 000 000 607 976 700 7 956 900 000 – 3 410 100 000 17 376 512 300 3 429 000 000 4 018 076 700 24 823 589 000

A projekt célja minőségében megújult 

komplex egészségügyi alapellátási 

és népegészségügyi rendszer 

létrehozása, a népegészségügyi 

szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való 

hozzáférés javítása, illetve a megelőzés 

és egészségfejlesztés, a kialakított 

közösségi egészségszervezési és 

a helyi egészségfejlesztési funkciók 

meglévő kapacitásainak kibővítése 

a le nem fedett földrajzi területeken, 

valamint az egészségfejlesztés 

feladatrendszerére a mentális 

egészségfejlesztés funkcióinak 

ráépítése. A projekt célja továbbá 

a szervezeti kultúra fejlesztése 

(és ezen belül a személyzet 

képzése és felkészítése), valamint 

a veszélyforrásokra figyelmet 

szentelő szemlélet megteremtése 

a betegbiztonság mint az egészségügyi 

ellátás során potenciálisan 

bekövetkező, elkerülhető 

egészségkárosodással szembeni 

védelem fejlesztése érdekében, 

valamint az ellátásbiztonság és 

a járványügyi felkészültség fokozása.
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A Kormány 2042/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
a kormánybiztos kinevezéséről szóló 1615/2020. (IX. 30.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A kormánybiztos kinevezéséről szóló 1615/2020. (IX. 30.) Korm. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„2. A kormánybiztos
a) figyelemmel kíséri a  folyamatban lévő, uniós és hazai forrásból megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt Hódmezővásárhely–Szeged tram-train mintaprojekt végrehajtását,
b) koordinálja a regionális jelentőségű, határon átnyúló, Szeged–Szabadka–Baja vasútvonal kialakítását,
c) koordinálja a makói termálfürdő beruházás felújítási munkálatainak végrehajtását,
d) részt vesz a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek előkészítésének koordinálásában.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2043/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
a fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer finanszírozásáról szóló  
1596/2019. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer finanszírozásáról szóló 1596/2019. (X. 16.) Korm. határozat 
[a továbbiakban: 1596/2019. (X. 16.) Korm. határozat]
a) 1.  pontjában a  „szerint” szövegrész helyébe a  „szerint azzal, hogy a  költségek elszámolhatóak lehetnek 

a  2021–2027 programozási időszakban a  Végrehajtás Operatív Program terhére a  jogszabályi feltételek 
teljesülése esetén” szöveg,

b) 2. pont nyitó szövegrészében a „2019–2024. évek” szövegrész helyébe a „2019–2023. június 30.” szöveg,
c) 2. pont c) alpontjában a „3 108 000 000” szövegrész helyébe a „4 500 000 000” szöveg,
d) 2. pont d) alpontjában a „3 108 000 000” szövegrész helyébe a „4 500 000 000” szöveg,
e) 2. pont e) alpontjában a „3 108 000 000” szövegrész helyébe a „3 432 000 000” szöveg,
f ) 2. pontjában az „a) és b) alpont tekintetében a 2019. és 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során 

a  c)–f )  alpont” szövegrész helyébe az „a)–c)  alpont tekintetében a  2019–2021.  évi központi költségvetés 
végrehajtása során, a d) és e) alpont” szöveg,

g) 3. pont nyitó szövegrészében a „2024.” szövegrész helyébe a „2023.” szöveg,
h) 3. pont c) alpontjában a „3 108 000 000” szövegrész helyébe a „4 500 000 000” szöveg,
i) 3. pont d) alpontjában a „3 108 000 000” szövegrész helyébe a „4 500 000 000” szöveg,
j) 3. pont e) alpontjában a „3 108 000 000” szövegrész helyébe a „3 432 000 000” szöveg
lép.

 2. A Kormány visszavonja az 1596/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a) 2. pont f ) alpontját,
b) 3. pont f ) alpontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2044/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
a szűrővizsgálatok új rendszeréről, valamint a céllakosság átszűrtségének növelését célzó intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  szűrővizsgálatok új rendszerét, valamint a  céllakosság átszűrtségének növelését célzó tervezett 

intézkedések megvalósításával;
 2. elrendeli a szűrések valamennyi releváns elemét egységes rendszerben tartalmazó, a szűrések végrehajtásáról szóló 

új jogi szabályozás előkészítését.
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

belügyminiszter 
Operatív Törzs

Határidő: 2021. november 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2045/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
az emelt szintű könnyűzenei képzési központ létrehozásáról, valamint előkészítéséhez szükséges források 
biztosításáról szóló 1557/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat módosításáról

Az emelt szintű könnyűzenei képzési központ létrehozásáról, valamint előkészítéséhez szükséges források 
biztosításáról szóló 1557/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„4. a  Beruházás I.  ütemének az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: Korm. rendelet) 4.  § a), b), c), e), g) és m)  pontja szerinti, valamint a  Beruházás II.  ütemének 
a Korm. rendelet 4. § a) és g) pontja szerinti előkészítési fázisai 2021. június 30. napjáig történő teljesítése érdekében 
a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 
1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 
összesen 144 000 000 forintban határozza meg;”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2046/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
állami tulajdonú ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről

A Kormány
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35.  § (2)  bekezdés n)  pontja alapján úgy határoz, hogy – a  Pallas 

Athéné Domus Meriti Alapítvány (székhely: 1014 Budapest, Úri utca 21.) tudományos, oktatási és kutatási 
tevékenységének bővítése és terjesztése, a  pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében – az  állam 1/1 arányú 
tulajdonában álló, Budapest I. kerület belterület 6667 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan), valamint 
az  Ingatlanban található és annak rendeltetésszerű működéséhez szükséges állami tulajdonú ingóságok a  Pallas 
Athéné Domus Meriti Alapítvány részére versenyeztetés mellőzésével, a  független ingatlanforgalmi szakértő által 
megállapított forgalmi értéken értékesítésre kerüljenek;
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 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott társadalompolitikai 
közérdekű célok eléréséhez szükséges, a tulajdonjog átruházására irányuló adásvételi szerződés megkötéséről.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a független ingatlanforgalmi szakértői értékbecslés rendelkezésre állását követő 60 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2047/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
a fertőd-eszterházai Esterházy-kastély és környezete hosszútávú fejlesztéséről, az „ESZTERHÁZA Turisztikai 
Beruházás” előkészítéséről

A Kormány
 1. egyetért a  fertőd-eszterházai Esterházy-kastély (a  továbbiakban: Esterházy-kastély) teljes körű felújítása és 

a nemzetközi színvonalú kulturális és turisztikai központ megvalósítását célzó „ESZTERHÁZA Turisztikai Beruházás” 
(a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a  magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős 
kormánybiztost jelöli ki;

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős 
kormánybiztossal együttműködve tegye meg a  Beruházás előkészítéséhez és működtetéséhez szükséges 
intézkedéseket;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: folyamatos
 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a  3.  pont szerinti cél 

megvalósulása érdekében gondoskodjon a  2020. évben a  Beruházás elindításához szükséges 250 000 000 forint 
többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 
gazdasági társaságok részére jogcímcsoport, 6. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú 
Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 3. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 4. pont 

szerinti forrás terhére, 249 875 062 forint összegben, az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó, vissza nem térítendő költségvetési támogatást 
nyújtson az  Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
részére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 4. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 6. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy vizsgálja meg a  Beruházásnak a  2021–2027 programozási időszakban 
Magyarország számára hozzáférhető európai uniós források terhére történő finanszírozásának lehetőségét;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: folyamatos
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 7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 6. pont szerinti vizsgálat alapján – a Beruházás európai uniós forrásból történő 
finanszírozási feltételeinek fennállása esetén – tegye meg a  Beruházás költségeinek európai uniós forrás terhére 
történő elszámolásához szükséges intézkedéseket.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2048/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli 
előirányzat-átcsoportosításokról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 44 668 023 906 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím (a továbbiakban: GVP előirányzat) terhére, a 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak az 1. pont szerinti átcsoportosítás 
alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 44 668 023 906 forinttal történő 
túlteljesülését;

 3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 157 700 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, 
a 2. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2048/2020. (XII. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
LXV. Bethlen Gábor Alap

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
380717 12 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának előkészítése

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 636 000 000
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 8 Egyházi közösségi célú programok támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25 000 000

279012 33 Civil és non-profit szervezetek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 000 000

41 Magyar Falu Program
376284 1 Falusi Útalap

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 000 000 000
358951 78 Modern Városok Program

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 014 000 000
XV. Pénzügyminisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési feladatok

359684 5 Pest megyei fejlesztések
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 317 003 906

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
227942 14 Egyetemek, főiskolák

K3 Dologi kiadások 3 600 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
19 Szociális célú humánszolgáltatások

353784 10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 270 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 102 000 000

264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 373 630 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 390 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 780 000 000

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

329639 1 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K6 Beruházások 400 000 000

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
385484 1 Gazdaságvédelmi programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -44 668 023 906
LXV. Bethlen Gábor Alap

263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 780 000 000

379839 5 Működtetési célú kifizetések
K5 Egyéb működési célú kiadások 390 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 390 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 780 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
380717 12 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának előkészítése 2 636 000 000

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 8 Egyházi közösségi célú programok támogatása 25 000 000
279012 33 Civil és non-profit szervezetek támogatása 150 000 000

41 Magyar Falu Program
376284 1 Falusi Útalap 30 000 000 000
358951 78 Modern Városok Program 6 014 000 000

XV. Pénzügyminisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Területfejlesztési feladatok
359684 5 Pest megyei fejlesztések 317 003 906

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
227942 14 Egyetemek, főiskolák 3 600 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

19 Szociális célú humánszolgáltatások
353784 10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása 372 000 000
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 373 630 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 44 668 023 906 44 668 023 906

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

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma
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2. melléklet a 2048/2020. (XII. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

forintban

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K6 Beruházások -157 700 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

279012 33 Civil és non-profit szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 122 700 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása

K1 Személyi juttatások 35 000 000

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

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

hatása

forintban

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása -157 700 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
279012 33 Civil és non-profit szervezetek támogatása 122 700 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása 35 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Magyar Államkincstár időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 157 700 000  157 700 000

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

1 példány

B E V É T E L

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

T Á M O G A T Á S 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 



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.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.


	A Kormány 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának kiterjesztéséről

	A Kormány 688/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet ideje alatt a családi gazdaságok nyilvántartásba vételének sajátos szabályairól

	A Kormány 689/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet ideje alatt elektronikus úton megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről

	A Kormány 690/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a Budapesten és Pest megyében működő állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

	A Kormány 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről

	A Kormány 692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású

	A Kormány 693/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának támogatásáról

	A Kormány 694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek működésének, valamint irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

	A Kormány 695/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelettől eltérő, veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló 517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 
498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 697/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 698/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 699/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
	egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 701/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend

	A Kormány 702/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 703/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 704/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
	a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 705/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
	az emelt szintű könnyűzenei képzési központ létrehozását biztosító beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 19/2020. (XII. 29.) NVTNM rendelete
	a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakor

	A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 20/2020. (XII. 29.) NVTNM rendelete
	az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorló kijelölésének módosítása és egyes közlekedési társaságok tulajdonosi joggyakorló kijelölésének hatályon kívül helyezése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gaz

	Az agrárminiszter 70/2020. (XII. 29.) AM rendelete
	a Magyarországon előállított és forgalomba hozni kívánt borászati termékek után fizetendő szakmaközi bormarketing pénzügyi hozzájárulásról szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

	Az agrárminiszter 71/2020. (XII. 29.) AM rendelete
	a Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál hatályban lévő, a magyar borszőlő biológiai alapok fenntartható fejlesztését célzó szakmaközi kutatásösztönzési programról szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

	Az igazságügyi miniszter 18/2020. (XII. 29.) IM rendelete
	a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények módosításához kapcsolódó igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 19/2020. (XII. 29.) IM rendelete
	a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet módosításáról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 57/2020. (XII. 29.) ITM rendelete
	az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 58/2020. (XII. 29.) ITM rendelete
	egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A pénzügyminiszter 15/2020. (XII. 29.) PM rendelete
	a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban állók és tisztjelöltek alkalmassági vizsgálatáról, a gyógyító-megelőző egészségügyi ellátásról, valamint a pénzügyőrök szolgálatképtelenségének megállapításáról

	A Kormány 2030/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
	a koronavírus elleni nemzeti oltóanyag fejlesztésének támogatásáról

	A Kormány 2031/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
	a tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben Magyarország veszélyeztetett külképviseletei biztonságának megerősítése érdekében szükséges intézkedésekről

	A Kormány 2032/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Nemzeti Védelmi Szolgálat létszámfejlesztéséhez kapcsolódó források biztosításáról

	A Kormány 2033/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
	az építőipari ágazat termelékenységének, hatékonyságának növelésére irányuló támogatásról

	A Kormány 2034/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ előkészítéséről

	A Kormány 2035/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről

	A Kormány 2036/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Keleti pályaudvar területét érintő és azzal közvetlenül határos területek hosszú távú fejlesztési lehetőségeiről

	A Kormány 2037/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges további intézkedésekről

	A Kormány 2038/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről

	A Kormány 2039/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
	az EFOP-5.2.6-20 azonosító jelű („Országos intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” nevű) felhívásra benyújtott projektjavaslatok megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éve

	A Kormány 2040/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
	az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú („Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. 

	A Kormány 2041/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
	az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú („Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című) projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításár

	A Kormány 2042/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
	a kormánybiztos kinevezéséről szóló 1615/2020. (IX. 30.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 2043/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
	a fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer finanszírozásáról szóló 
1596/2019. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 2044/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
	a szűrővizsgálatok új rendszeréről, valamint a céllakosság átszűrtségének növelését célzó intézkedésekről

	A Kormány 2045/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
	az emelt szintű könnyűzenei képzési központ létrehozásáról, valamint előkészítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1557/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 2046/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
	állami tulajdonú ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről

	A Kormány 2047/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
	a fertőd-eszterházai Esterházy-kastély és környezete hosszútávú fejlesztéséről, az „ESZTERHÁZA Turisztikai Beruházás” előkészítéséről

	A Kormány 2048/2020. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról
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