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III. Kormányrendeletek

A Kormány 15/2018. (II. 13.) 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 
felhatalmazás 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 (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Kormány szabad vállalkozási zónává
a) nyilvánítja a  kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3.  mellékletében 
meghatározott, fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő kategóriákba eső járásokban található 
településeket,
b) nyilvánít terület- és gazdaságfejlesztési, valamint foglalkoztatáspolitikai szempontok alapján további hátrányos 
helyzetű településeket.
(2) A szabad vállalkozási zónává kijelölt települések listáját az 1. melléklet tartalmazza.”

2. §  Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szabad vállalkozási zónává történő kijelölés 2020. december 31-ig szól.”

3. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §  Hatályát veszti az R.
a) 3. § (2) bekezdése,
b) 5. §-a,
c) 2. és 3. melléklete.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 15/2018. (II. 13.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez

A szabad vállalkozási zónák települései

A

1 Abádszalók

2 Abaújalpár

3 Abaújkér

4 Abaújlak

5 Abaújszántó

6 Abaújszolnok

7 Abaújvár
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8 Abod

9 Adorjánháza

10 Adorjás

11 Ág

12 Aggtelek

13 Ajak

14 Alap

15 Alattyán

16 Aldebrő

17 Almamellék

18 Almáskamarás

19 Almáskeresztúr

20 Álmosd

21 Alsóberecki

22 Alsódobsza

23 Alsógagy

24 Alsómocsolád

25 Alsóregmec

26 Alsószentiván

27 Alsószuha

28 Alsótold

29 Alsóújlak

30 Alsóvadász

31 Alsózsolca

32 Anarcs

33 Andocs

34 Andrásfa

35 Apácatorna

36 Apagy

37 Apostag

38 Aranyosapáti

39 Arka

40 Arló

41 Ároktő

42 Ártánd

43 Ásotthalom

44 Aszaló

45 Átány

46 Babócsa

47 Bábonymegyer

48 Bácsalmás

49 Bácsbokod

50 Bácsborsód

51 Bácsszőlős

52 Bagamér

53 Bakháza
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54 Bakóca

55 Bakonszeg

56 Baks

57 Baksa

58 Baktakék

59 Baktalórántháza

60 Balajt

61 Balástya

62 Balaton

63 Balkány

64 Balmazújváros

65 Balsa

66 Bánfa

67 Bánréve

68 Barabás

69 Báránd

70 Baranyahídvég

71 Baranyajenő

72 Baranyaszentgyörgy

73 Barcs

74 Bárdudvarnok

75 Bárna

76 Basal

77 Baskó

78 Bátonyterenye

79 Bátor

80 Bátorliget

81 Battonya

82 Becskeháza

83 Bedegkér

84 Bedő

85 Bekecs

86 Békés

87 Bekölce

88 Bélapátfalva

89 Bélavár

90 Belecska

91 Beleg

92 Bélmegyer

93 Benk

94 Bér

95 Bérbaltavár

96 Beregdaróc

97 Beregsurány

98 Berekböszörmény

99 Berekfürdő
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100 Beret

101 Berettyóújfalu

102 Berkesz

103 Berzence

104 Besence

105 Besenyőd

106 Besenyőtelek

107 Beszterec

108 Bihardancsháza

109 Biharkeresztes

110 Biharnagybajom

111 Bihartorda

112 Biharugra

113 Bikal

114 Biri

115 Boconád

116 Bocskaikert

117 Bodolyabér

118 Bodony

119 Bodroghalom

120 Bodrogkeresztúr

121 Bodrogkisfalud

122 Bodrogolaszi

123 Bódvalenke

124 Bódvarákó

125 Bódvaszilas

126 Bogádmindszent

127 Bogdása

128 Bojt

129 Bokor

130 Boldogasszonyfa

131 Boldogkőújfalu

132 Boldogkőváralja

133 Boldva

134 Bolhás

135 Bolhó

136 Bonnya

137 Bordány

138 Borota

139 Borsodbóta

140 Borsodnádasd

141 Borsodszentgyörgy

142 Borsodszirák

143 Borszörcsök

144 Botpalád

145 Botykapeterd
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146 Bózsva

147 Bököny

148 Bucsa

149 Buj

150 Buják

151 Buzsák

152 Bükkmogyorósd

153 Bükkszék

154 Bükkszenterzsébet

155 Bükkszentmárton

156 Bürüs

157 Büttös

158 Cece

159 Cégénydányád

160 Cered

161 Cibakháza

162 Cigánd

163 Cún

164 Csaholc

165 Csányoszró

166 Csárdaszállás

167 Csaroda

168 Császló

169 Csebény

170 Csécse

171 Csegöld

172 Csehi

173 Csehimindszent

174 Csengele

175 Csenger

176 Csengersima

177 Csengerújfalu

178 Csenyéte

179 Csépa

180 Cserhátszentiván

181 Cserkeszőlő

182 Csernely

183 Csertő

184 Csikéria

185 Csipkerek

186 Csobád

187 Csobaj

188 Csokonyavisonta

189 Csokvaomány

190 Csólyospálos

191 Csögle
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192 Csökmő

193 Csököly

194 Csurgó

195 Csurgónagymarton

196 Dabrony

197 Damak

198 Dámóc

199 Darány

200 Darnó

201 Darvas

202 Debréte

203 Dég

204 Demecser

205 Dencsháza

206 Derecske

207 Detek

208 Dévaványa

209 Devecser

210 Diósberény

211 Doba

212 Doboz

213 Domaháza

214 Dombegyház

215 Dombiratos

216 Dombrád

217 Dormánd

218 Dorogháza

219 Döge

220 Dövény

221 Drávacsehi

222 Drávacsepely

223 Drávafok

224 Drávagárdony

225 Drávaiványi

226 Drávakeresztúr

227 Drávapalkonya

228 Drávapiski

229 Drávasztára

230 Drávatamási

231 Dubicsány

232 Dunaegyháza

233 Dunavecse

234 Dúzs

235 Ecseg

236 Ecsegfalva

237 Edelény
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238 Egeralja

239 Egerbocs

240 Egercsehi

241 Egerfarmos

242 Égerszög

243 Egervölgy

244 Egyek

245 Egyházasdengeleg

246 Egyházasgerge

247 Egyházaskozár

248 Encs

249 Encsencs

250 Endrefalva

251 Endrőc

252 Enying

253 Eperjeske

254 Erdőbénye

255 Erdőhorváti

256 Erdőkövesd

257 Erdőkürt

258 Erdőtarcsa

259 Erdőtelek

260 Erk

261 Érpatak

262 Értény

263 Esztár

264 Etes

265 Fábiánháza

266 Fáj

267 Fancsal

268 Farkaslyuk

269 Fedémes

270 Fegyvernek

271 Fehérgyarmat

272 Felsőberecki

273 Felsődobsza

274 Felsőegerszeg

275 Felsőgagy

276 Felsőkelecsény

277 Felsőnyárád

278 Felsőnyék

279 Felsőregmec

280 Felsőszentmárton

281 Felsőtold

282 Felsővadász

283 Felsőzsolca
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284 Fényeslitke

285 Fiad

286 Filkeháza

287 Fony

288 Forráskút

289 Forró

290 Földes

291 Fulókércs

292 Furta

293 Fülesd

294 Fülöp

295 Fülpösdaróc

296 Fürged

297 Füzér

298 Füzérkajata

299 Füzérkomlós

300 Füzérradvány

301 Füzesabony

302 Füzesgyarmat

303 Gáborján

304 Gacsály

305 Gadna

306 Gagyapáti

307 Gagybátor

308 Gagyvendégi

309 Galvács

310 Garáb

311 Garadna

312 Garbolc

313 Gávavencsellő

314 Géberjén

315 Gégény

316 Gelej

317 Gelénes

318 Gemzse

319 Gerényes

320 Gersekarát

321 Geszt

322 Geszteréd

323 Gibárt

324 Gige

325 Gilvánfa

326 Golop

327 Gödre

328 Gömörszőlős

329 Gönc
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330 Göncruszka

331 Görgeteg

332 Gulács

333 Gyékényes

334 Gyöngyösmellék

335 Gyönk

336 Györgytarló

337 Győröcske

338 Győrtelek

339 Győrvár

340 Gyugy

341 Gyulaháza

342 Gyügye

343 Gyüre

344 Hács

345 Hajdúbagos

346 Hajdúhadház

347 Hajdúsámson

348 Halmaj

349 Hangács

350 Hangony

351 Hantos

352 Háromfa

353 Háromhuta

354 Hedrehely

355 Hegyhátmaróc

356 Hegyhátszentpéter

357 Hegymeg

358 Hegyszentmárton

359 Héhalom

360 Hejce

361 Hejőpapi

362 Hencida

363 Hencse

364 Hercegkút

365 Heresznye

366 Hermánszeg

367 Hernádbűd

368 Hernádcéce

369 Hernádkércs

370 Hernádpetri

371 Hernádszentandrás

372 Hernádszurdok

373 Hernádvécse

374 Hét

375 Hetefejércse
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376 Heves

377 Hevesaranyos

378 Hevesvezekény

379 Hidasnémeti

380 Hidvégardó

381 Hirics

382 Hobol

383 Hodász

384 Hollóháza

385 Hollókő

386 Homokszentgyörgy

387 Homrogd

388 Hortobágy

389 Horváthertelend

390 Hosszúhetény

391 Hosszúpályi

392 Hőgyész

393 Ibafa

394 Ibrány

395 Igar

396 Igrici

397 Iharos

398 Iharosberény

399 Ilk

400 Imola

401 Ináncs

402 Inke

403 Ipolytarnóc

404 Iregszemcse

405 Irota

406 Istenmezeje

407 Istvándi

408 Iszkáz

409 Ivád

410 Jákfalva

411 Jákó

412 Jánd

413 Jánkmajtis

414 Jánoshalma

415 Jánoshida

416 Járdánháza

417 Jármi

418 Jászalsószentgyörgy

419 Jászapáti

420 Jászdózsa

421 Jászivány
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422 Jászkisér

423 Jászladány

424 Jászszentandrás

425 Jászszentlászló

426 Jéke

427 Jobbágyi

428 Jósvafő

429 Kaba

430 Kadarkút

431 Kákics

432 Kál

433 Kalaznó

434 Kálló

435 Kállósemjén

436 Kálmáncsa

437 Kám

438 Kamond

439 Kamut

440 Kánó

441 Kántorjánosi

442 Kány

443 Kánya

444 Kápolna

445 Kapoly

446 Kaposfő

447 Kaposmérő

448 Kaposújlak

449 Kaposszerdahely

450 Kára

451 Karakószörcsök

452 Karancsalja

453 Karancsberény

454 Karancskeszi

455 Karancslapujtő

456 Karancsság

457 Kárász

458 Karcag

459 Karcsa

460 Karos

461 Kastélyosdombó

462 Kaszaper

463 Kaszó

464 Katádfa

465 Katymár

466 Kazár

467 Kázsmárk
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468 Kék

469 Kékcse

470 Kéked

471 Kelebia

472 Kelemér

473 Kéleshalom

474 Kemecse

475 Kémes

476 Kemse

477 Kenderes

478 Kenézlő

479 Kengyel

480 Keresztéte

481 Kérsemjén

482 Kerta

483 Kertészsziget

484 Keszőhidegkút

485 Kétpó

486 Kétújfalu

487 Kevermes

488 Királd

489 Kisar

490 Kisasszond

491 Kisasszonyfa

492 Kisbágyon

493 Kisbajom

494 Kisbárapáti

495 Kisbárkány

496 Kisberény

497 Kisberzseny

498 Kisbeszterce

499 Kiscsősz

500 Kisdobsza

501 Kisdombegyház

502 Kisfüzes

503 Kishajmás

504 Kishartyán

505 Kishódos

506 Kishuta

507 Kiskinizs

508 Kiskorpád

509 Kisköre

510 Kiskunmajsa

511 Kisláng

512 Kisléta

513 Kismarja
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514 Kisnamény

515 Kispalád

516 Kispirit

517 Kisrozvágy

518 Kissikátor

519 Kistamási

520 Kistelek

521 Kisújszállás

522 Kisvárda

523 Kisvarsány

524 Kisvaszar

525 Kisszállás

526 Kisszékely

527 Kisszekeres

528 Kisszentmárton

529 Kisszőlős

530 Kocsord

531 Kokad

532 Kolontár

533 Komádi

534 Komjáti

535 Komló

536 Komlódtótfalu

537 Komlósd

538 Komlóska

539 Komoró

540 Kompolt

541 Konyár

542 Koppányszántó

543 Korlát

544 Kórós

545 Kovácsvágás

546 Kozárd

547 Köblény

548 Kőkút

549 Kölcse

550 Kömlő

551 Kömörő

552 Kömpöc

553 Körösladány

554 Körösnagyharsány

555 Köröstarcsa

556 Körösújfalu

557 Körösszakál

558 Körösszegapáti

559 Kötegyán
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560 Krasznokvajda

561 Kunadacs

562 Kunágota

563 Kunbaja

564 Kuncsorba

565 Kunfehértó

566 Kunhegyes

567 Kunmadaras

568 Kunpeszér

569 Kunszentmárton

570 Kunszentmiklós

571 Kupa

572 Kutas

573 Kutasó

574 Lábod

575 Lácacséke

576 Lad

577 Ládbesenyő

578 Lajoskomárom

579 Lak

580 Lakócsa

581 Laskod

582 Legyesbénye

583 Léh

584 Lénárddaróc

585 Lengyeltóti

586 Lepsény

587 Létavértes

588 Levelek

589 Liget

590 Litka

591 Litke

592 Lónya

593 Lövőpetri

594 Lucfalva

595 Ludányhalászi

596 Lulla

597 Lúzsok

598 Mád

599 Madaras

600 Mágocs

601 Magosliget

602 Magy

603 Magyarbánhegyes

604 Magyardombegyház

605 Magyaregregy



672 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 18. szám 

606 Magyargéc

607 Magyarhertelend

608 Magyarhomorog

609 Magyarkeszi

610 Magyarlukafa

611 Magyarmecske

612 Magyarszék

613 Magyartelek

614 Makkoshotyka

615 Mánd

616 Mándok

617 Mánfa

618 Máriapócs

619 Márkháza

620 Markóc

621 Marócsa

622 Márokpapi

623 Martonyi

624 Mátészalka

625 Mátételke

626 Mátraballa

627 Mátraderecske

628 Mátramindszent

629 Mátranovák

630 Mátraszele

631 Mátraszőlős

632 Mátraterenye

633 Mátraverebély

634 Mátyásdomb

635 Mátyus

636 Máza

637 Mecsekpölöske

638 Medgyesbodzás

639 Medgyesegyháza

640 Megyaszó

641 Méhkerék

642 Méhtelek

643 Mekényes

644 Mélykút

645 Méra

646 Merenye

647 Mérk

648 Mesterszállás

649 Meszes

650 Mezőberény

651 Mezőcsát
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652 Meződ

653 Mezőgyán

654 Mezőhegyes

655 Mezőhék

656 Mezőkomárom

657 Mezőkovácsháza

658 Mezőladány

659 Mezőpeterd

660 Mezősas

661 Mezőszemere

662 Mezőszentgyörgy

663 Mezőszilas

664 Mezőtárkány

665 Mezőtúr

666 Mezőzombor

667 Mihálygerge

668 Mike

669 Mikepércs

670 Miklósi

671 Mikófalva

672 Mikóháza

673 Mikosszéplak

674 Milota

675 Mindszentgodisa

676 Miszla

677 Mogyoróska

678 Molvány

679 Monaj

680 Monok

681 Mónosbél

682 Monostorpályi

683 Mórahalom

684 Móricgát

685 Mozsgó

686 Mucsi

687 Murony

688 Nábrád

689 Nádudvar

690 Nágocs

691 Nagyalásony

692 Nagyar

693 Nagyatád

694 Nagybajom

695 Nagybánhegyes

696 Nagybárkány

697 Nagycsány
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698 Nagydobos

699 Nagydobsza

700 Nagyecsed

701 Nagyhajmás

702 Nagyhalász

703 Nagyhódos

704 Nagyhuta

705 Nagyiván

706 Nagykálló

707 Nagykamarás

708 Nagykereki

709 Nagykeresztúr

710 Nagykinizs

711 Nagykónyi

712 Nagykorpád

713 Nagylóc

714 Nagylók

715 Nagypeterd

716 Nagypirit

717 Nagyrábé

718 Nagyrév

719 Nagyrozvágy

720 Nagyszékely

721 Nagyszekeres

722 Nagyszokoly

723 Nagytilaj

724 Nagyút

725 Nagyvarsány

726 Nagyváty

727 Nagyvisnyó

728 Nekézseny

729 Nemesborzova

730 Nemeske

731 Nemti

732 Nógrádmegyer

733 Nógrádsipek

734 Nógrádszakál

735 Noszlop

736 Novajidrány

737 Nyésta

738 Nyírábrány

739 Nyíracsád

740 Nyíradony

741 Nyírbátor

742 Nyírbéltek

743 Nyírbogát



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 18. szám 675

744 Nyírbogdány

745 Nyírcsaholy

746 Nyírcsászári

747 Nyírderzs

748 Nyírgelse

749 Nyírgyulaj

750 Nyíri

751 Nyíribrony

752 Nyírjákó

753 Nyírkarász

754 Nyírkáta

755 Nyírkércs

756 Nyírlövő

757 Nyírlugos

758 Nyírmada

759 Nyírmártonfalva

760 Nyírmeggyes

761 Nyírmihálydi

762 Nyírparasznya

763 Nyírpilis

764 Nyírtass

765 Nyírtét

766 Nyírvasvári

767 Nyomár

768 Nyugotszenterzsébet

769 Ófehértó

770 Okány

771 Okorág

772 Olaszfa

773 Olaszliszka

774 Olcsva

775 Olcsvaapáti

776 Ópályi

777 Ópusztaszer

778 Oroszi

779 Oroszló

780 Oszkó

781 Ózd

782 Ózdfalu

783 Ozora

784 Öcsöd

785 Ököritófülpös

786 Ömböly

787 Őr

788 Öreglak

789 Örményes
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790 Őrtilos

791 Öttömös

792 Ötvöskónyi

793 Pácin

794 Pácsony

795 Palé

796 Pálháza

797 Pálmajor

798 Palotás

799 Pamlény

800 Pamuk

801 Pányok

802 Panyola

803 Pap

804 Papos

805 Páprád

806 Parád

807 Parádsasvár

808 Pári

809 Paszab

810 Pásztó

811 Patapoklosi

812 Patca

813 Patosfa

814 Pátroha

815 Pátyod

816 Pély

817 Penészlek

818 Penyige

819 Pere

820 Perecse

821 Perkupa

822 Péterhida

823 Pétervására

824 Petneháza

825 Petőmihályfa

826 Pettend

827 Piliny

828 Pincehely

829 Piricse

830 Piskó

831 Pocsaj

832 Pócspetri

833 Pogányszentpéter

834 Porcsalma

835 Poroszló
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836 Porrog

837 Porrogszentkirály

838 Porrogszentpál

839 Potony

840 Prügy

841 Pusztadobos

842 Pusztafalu

843 Pusztamérges

844 Pusztamiske

845 Pusztaottlaka

846 Pusztaradvány

847 Pusztaszer

848 Putnok

849 Püspökladány

850 Püspökmolnári

851 Rábahídvég

852 Ragály

853 Rakaca

854 Rakacaszend

855 Rakamaz

856 Rákóczibánya

857 Ramocsaháza

858 Rápolt

859 Rásonysápberencs

860 Rátka

861 Recsk

862 Regéc

863 Regöly

864 Rém

865 Rétközberencs

866 Révleányvár

867 Ricse

868 Rimóc

869 Rinyabesenyő

870 Rinyakovácsi

871 Rinyaszentkirály

872 Rinyaújlak

873 Rinyaújnép

874 Rohod

875 Rózsafa

876 Rozsály

877 Ruzsa

878 Ságújfalu

879 Sajómercse

880 Sajónémeti

881 Sajópüspöki
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882 Sajóvelezd

883 Salgótarján

884 Sámod

885 Sámsonháza

886 Sáp

887 Sáránd

888 Sárazsadány

889 Sárbogárd

890 Sáregres

891 Sárfimizdó

892 Sarkad

893 Sarkadkeresztúr

894 Sárkeresztúr

895 Sárospatak

896 Sárrétudvari

897 Sárszentágota

898 Sarud

899 Sásd

900 Sáta

901 Sátoraljaújhely

902 Segesd

903 Selyeb

904 Sellye

905 Semjén

906 Serényfalva

907 Sérsekszőlős

908 Sima

909 Simontornya

910 Sirok

911 Somlójenő

912 Somlószőlős

913 Somlóvásárhely

914 Somlóvecse

915 Somogyacsa

916 Somogyapáti

917 Somogyaracs

918 Somogybükkösd

919 Somogycsicsó

920 Somogydöröcske

921 Somogyegres

922 Somogyhárságy

923 Somogyhatvan

924 Somogymeggyes

925 Somogyszob

926 Somogyudvarhely

927 Somogyvámos
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928 Somogyvár

929 Somogyviszló

930 Somoskőújfalu

931 Sonkád

932 Sóshartyán

933 Sóstófalva

934 Sósvertike

935 Szabadhídvég

936 Szabadszállás

937 Szabás

938 Szabolcs

939 Szabolcsbáka

940 Szabolcsveresmart

941 Szágy

942 Szajla

943 Szakácsi

944 Szakadát

945 Szakály

946 Szakoly

947 Szalaszend

948 Szalatnak

949 Szalkszentmárton

950 Szalmatercs

951 Szalonna

952 Szamosangyalos

953 Szamosbecs

954 Szamoskér

955 Szamossályi

956 Szamostatárfalva

957 Szamosújlak

958 Szamosszeg

959 Szank

960 Szaporca

961 Szárász

962 Szárazd

963 Szarvasgede

964 Szászfa

965 Szászvár

966 Szatmárcseke

967 Szécsény

968 Szécsényfelfalu

969 Szeghalom

970 Szegi

971 Szegilong

972 Székely

973 Szelevény
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974 Szemenye

975 Szemere

976 Szendrő

977 Szendrőlád

978 Szenna

979 Szenta

980 Szentborbás

981 Szentdénes

982 Szentdomonkos

983 Szentegát

984 Szentistvánbaksa

985 Szentlászló

986 Szentpéterszeg

987 Szerencs

988 Szerep

989 Szigetvár

990 Szihalom

991 Szikszó

992 Szilaspogony

993 Szilvásvárad

994 Szilvásszentmárton

995 Szin

996 Szinpetri

997 Szirák

998 Szorgalmatos

999 Szorosad

1000 Szögliget

1001 Szőlősardó

1002 Szőlősgyörök

1003 Szörény

1004 Szúcs

1005 Szuha

1006 Szuhafő

1007 Szuhogy

1008 Szulimán

1009 Szulok

1010 Szurdokpüspöki

1011 Tab

1012 Tákos

1013 Taktabáj

1014 Taktaharkány

1015 Taktakenéz

1016 Taktaszada

1017 Tállya

1018 Tamási

1019 Tar
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1020 Tarany

1021 Tarcal

1022 Tarhos

1023 Tarnabod

1024 Tarnalelesz

1025 Tarnaméra

1026 Tarnaörs

1027 Tarnaszentmiklós

1028 Tarnazsadány

1029 Tarpa

1030 Tarrós

1031 Tass

1032 Tataháza

1033 Téglás

1034 Tékes

1035 Teklafalu

1036 Telekes

1037 Telkibánya

1038 Tengeri

1039 Tengőd

1040 Tenk

1041 Tépe

1042 Terem

1043 Teresztenye

1044 Terpes

1045 Tésenfa

1046 Téseny

1047 Tetétlen

1048 Tiborszállás

1049 Timár

1050 Tiszaadony

1051 Tiszabábolna

1052 Tiszabecs

1053 Tiszabercel

1054 Tiszabezdéd

1055 Tiszabő

1056 Tiszabura

1057 Tiszacsécse

1058 Tiszacsege

1059 Tiszacsermely

1060 Tiszadada

1061 Tiszaderzs

1062 Tiszadob

1063 Tiszadorogma

1064 Tiszaeszlár

1065 Tiszaföldvár
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1066 Tiszafüred

1067 Tiszagyenda

1068 Tiszaigar

1069 Tiszainoka

1070 Tiszakanyár

1071 Tiszakarád

1072 Tiszakerecseny

1073 Tiszakeszi

1074 Tiszakóród

1075 Tiszakürt

1076 Tiszaladány

1077 Tiszalök

1078 Tiszalúc

1079 Tiszamogyorós

1080 Tiszanagyfalu

1081 Tiszanána

1082 Tiszaörs

1083 Tiszapüspöki

1084 Tiszarád

1085 Tiszaroff

1086 Tiszasas

1087 Tiszaszalka

1088 Tiszaszentimre

1089 Tiszaszentmárton

1090 Tiszaszőlős

1091 Tiszatardos

1092 Tiszatarján

1093 Tiszatelek

1094 Tiszatenyő

1095 Tiszavalk

1096 Tiszavasvári

1097 Tiszavid

1098 Tisztaberek

1099 Tivadar

1100 Tófalu

1101 Tófű

1102 Tokaj

1103 Tolcsva

1104 Told

1105 Tolnanémedi

1106 Tomajmonostora

1107 Tomor

1108 Tompa

1109 Tormás

1110 Tornabarakony

1111 Tornakápolna
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1112 Tornanádaska

1113 Tornaszentandrás

1114 Tornaszentjakab

1115 Tornyosnémeti

1116 Tornyospálca

1117 Torvaj

1118 Tótszentgyörgy

1119 Tótújfalu

1120 Törökkoppány

1121 Törökszentmiklós

1122 Trizs

1123 Tunyogmatolcs

1124 Túristvándi

1125 Túrkeve

1126 Túrricse

1127 Tuzsér

1128 Tüskevár

1129 Tyukod

1130 Udvari

1131 Újcsanálos

1132 Újdombrád

1133 Újiráz

1134 Újireg

1135 Újkenéz

1136 Újléta

1137 Újlőrincfalva

1138 Újszalonta

1139 Uppony

1140 Ura

1141 Uszka

1142 Üllés

1143 Vágáshuta

1144 Vaja

1145 Vajdácska

1146 Vajszló

1147 Vajta

1148 Vállaj

1149 Vámosatya

1150 Vámosoroszi

1151 Vámospércs

1152 Vámosújfalu

1153 Váncsod

1154 Vanyarc

1155 Várad

1156 Váraszó

1157 Varbóc
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1158 Varga

1159 Varsád

1160 Varsány

1161 Vásárosbéc

1162 Vásárosdombó

1163 Vásárosnamény

1164 Vasmegyer

1165 Vasvár

1166 Vázsnok

1167 Végegyháza

1168 Vejti

1169 Vékény

1170 Vekerd

1171 Vésztő

1172 Vid

1173 Vilmány

1174 Vilyvitány

1175 Visnye

1176 Viss

1177 Viszló

1178 Vízvár

1179 Vizslás

1180 Vizsoly

1181 Zabar

1182 Zádor

1183 Zádorfalva

1184 Záhony

1185 Zajta

1186 Zákány

1187 Zákányfalu

1188 Zákányszék

1189 Zala

1190 Zaláta

1191 Zalkod

1192 Zaránk

1193 Zemplénagárd

1194 Zics

1195 Ziliz

1196 Zubogy

1197 Zsadány

1198 Zsáka

1199 Zsarolyán

1200 Zselickisfalud

1201 Zsujta

1202 Zsurk
                                                                     ”
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A Kormány 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelete
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és  
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 
kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés a)–g)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  helyi egyedi védelemmel érintett elemre vonatkozó (3)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti településképi 
követelmény megengedő, tiltó vagy kötelező követelményként egyaránt meghatározható.”

 (2) Az R. 22. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A helyi területi védelemmel érintett területre és a településképi szempontból meghatározó területre a területi 
építészeti követelmény csak kötelező követelményként határozható meg.
(7) A helyi területi védelemmel és a településképi szempontból meghatározó területtel nem érintett egyéb területek 
esetében
a) egyedi építészeti követelményként csak építmény anyaghasználatára és a fás szárú növényfaj vagy növényfajok 
telepíthetőségére vonatkozó, tiltó követelmény határozható meg,
b) reklámokra, reklámhordozókra továbbá egyéb műszaki berendezésekre és cégérekre megengedő, tiltó vagy 
kötelező településképi követelmény egyaránt meghatározható,
c) területi építészeti követelmény egyáltalán nem határozható meg.”

 (3) Az R. 22. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Honvédelmi és katonai rendeltetésű területet érintően az  érintett államigazgatási szerv egyetértésével 
kizárólag egyedi építészeti követelmény határozható meg a közterületi telekkel azonos telekhatáron álló vagy azzal 
érintkező épületre.”

2. §  Az R. 23. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kerületi önkormányzat településképi rendeletében állapítja meg a  helyi védelmet és a  településképi követelményeket 
azzal, hogy)
„b) a fővárosi egyedi védelemmel érintett helyi építészeti örökségre a kerületi önkormányzat helyi területi védelmet, 
illetve településképi szempontból meghatározó területet,”
(állapíthat meg.)

3. § (1) Az R. 23/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  területi építészeti követelmény tartalmi keretet határoz meg a  helyi építési szabályzat, a  beépítési terv és 
a  közterület-alakítási terv számára. A  területi építészeti követelmény a  helyi építési szabályzatban, a  beépítési 
tervben és a közterület-alakítási tervben érvényesül.”

 (2) Az R. 23/E. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A területi építészeti követelmény kiterjedhet – a településképi szempontból meghatározó vagy a helyi területi 
védelemmel érintett terület tekintetében –
a) a  beépítés telepítési módjának (amely telepítési mód figyelembevételével a  helyi építési szabályzat az  építési 
helyet egyedi módon határozhatja meg),
b) a  beépítés jellemző szintszámának vagy az  épület legmagasabb pontjának (amely érték figyelembevételével 
a helyi építési szabályzat a beépítési magasságot meghatározza),
c) a közterület alakítási terv által érintett terület lehatárolásának
általános meghatározására.”

4. §  Az R. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti szakmai konzultáció a  hatályos településrendezési eszközben foglalt előírásokra is 
kiterjedhet.”
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5. § (1) Az R. 26/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:
a) az egyedi építészeti követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet,
b) a rendeltetés meghatározását, valamint
c) az egyedi építészeti követelményeknek való megfelelésről szóló rövid leírást.”

 (2) Az R. 26/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  önkormányzati főépítész és a  helyi tervtanács szakmai álláspontját a  településképi rendeletben foglalt 
követelmények figyelembevételével, valamint a kézikönyvben foglalt megállapítások, ajánlások ismeretében alakítja ki.”

 (3) Az R. 26/A. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A polgármester vagy a főpolgármester véleményében
engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha)
„bb) a (4) bekezdés szerinti szakmai álláspont a tervezett építési tevékenységet nem támogatja.”

6. § (1) Az R. 26/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  polgármester – a  nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő, az  örökségvédelmi hatósághoz 
történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység, valamint az (1a) bekezdés kivételével – 
településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési eljárás) folytathat le
a) az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez 
nem kötött azon építési tevékenységek tekintetében, melynek megkezdését,
b) azon építmények rendeltetésének megváltoztatása tekintetében, melyek rendeltetésének megváltoztatását
a települési önkormányzat – az  e  rendeletben foglaltak szerint – településképi rendeletében bejelentési eljárás 
lefolytatásához kötötte, és az eljárás részletes szabályairól ebben rendelkezett.”

 (2) Az R. 26/B. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A bejelentési eljárás során
a) a kérelem és annak melléklete,
b) a hiánypótlás és
c) az ügyfél által tett nyilatkozat
csak írásban terjeszthető elő.”

7. §  Az R. 26/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26/C. § (1) A polgármester a bejelentést követően, az Ákr. szerinti teljes eljárásban a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Tvtv.) meghatározott határidőn belül
a) a  tervezett építési tevékenységet, reklám és reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatást – feltétel 
meghatározásával vagy anélkül – tudomásul veszi, ha a bejelentés
aa) megfelel a 26/B. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek,
ab) a  tervezett építési tevékenység illeszkedik a  településképbe és megfelel a  településképi követelményeknek, 
a  tervezett reklám, reklámhordozó elhelyezése illeszkedik a  településképbe, megfelel a  településképi 
követelményeknek, valamint a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek, és
ac) a tervezett rendeltetésváltozás megfelel a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek;
b) megtiltja az  építési tevékenységet, reklám és reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatás 
megkezdését, és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés 
nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha
ba) a  tervezett építési tevékenység nem illeszkedik a  településképbe, vagy nem felel meg a  településképi 
követelménynek,
bb) a  tervezett reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén nem illeszkedik a  településképbe, nem felel meg 
a  településképi követelménynek, vagy nem felel meg a  reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési 
követelményeknek,
bc) a tervezett rendeltetésváltozás nem felel meg a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek;
c) megszünteti az eljárást, ha a kérelem és melléklete nem felel meg a 26/B. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, vagy az eljárás okafogyottá válik.
(2) A polgármester az Ákr. 120. § (1) bekezdése alapján a hatósági határozatot hivatalból a jóhiszeműen szerzett és 
gyakorolt jogok sérelmével is módosíthatja vagy visszavonhatja.”
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8. §  Az R. 26/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26/E. § A polgármester a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése 
érdekében az  Ákr. szabályai alapján – hivatalból vagy kérelemre – kötelezési eljárást folytat le, és szükség esetén 
kötelezést bocsát ki a Tvtv. 11. §-a szerint.”

9. §  Az R. a következő 18/E. alcímmel egészül ki:
„18/E. A településkép-védelmi bírság kiszabásánál mérlegelendő szempontok és megfizetésének módja
26/F.  § (1) A  településkép-védelmi bírság kiszabása esetén a  polgármester a  közigazgatási szabályszegések 
szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények 
módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló törvény alapján dönt a bírság összegéről.
(2) A  bírságot a  bírság összegét megállapító határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül 
az önkormányzatnak a Magyar Államkincstárnál vezetett – és a határozatban is megjelölt – előirányzat-felhasználási 
számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással postai úton befizetni.”

10. §  Az R. 29/A. § (3) bekezdés b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A koncepció, a  stratégia, a  településrendezési eszközök, a  kézikönyv és a  településképi rendelet készítésénél, 
módosításánál a (1) és (2) bekezdésben foglalt minimális tájékoztatási forma a következő:
a (2) bekezdésben foglalt követelményeket]
„be) kézikönyv, településképi rendelet készítésénél teljeskörűen, módosításánál a  (2)  bekezdés a) vagy c)  pontja 
szerinti módon kell teljesíteni.”

11. § (1) Az R. 43/A. § (6) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A polgármester az elkészült)
„b) kézikönyvet véleményezésre megküldi a Magyar Építész Kamarának, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, 
az  illetékes nemzeti park igazgatóságnak, a világörökségi egyeztetési szakterület tekintetében a kulturális örökség 
védelméért felelős miniszternek, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának, honvédelmi és katonai 
rendeltetésű terület érintettsége esetén a honvédelemért felelős miniszternek,
c) településképi rendeletet véleményezésre megküldi az  állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak, a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, az  illetékes nemzeti park igazgatóságnak, 
a világörökségi egyeztetési szakterület tekintetében a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek, műemléki 
és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi határkörében 
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának, honvédelmi és katonai rendeltetésű terület érintettsége esetén 
a honvédelemért felelős miniszternek.”

 (2) Az R. 43/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  (6)  bekezdés szerint megküldött tervezetet a  (6)  bekezdésben meghatározott szervek – a  (9)  bekezdés 
szerinti feltöltést követő naptól számított – 21 napon belül véleményezik. A partnerségi véleményezésre a 29/A. § 
(4) bekezdés b) pont ba) alpontja az irányadó.”

 (3) Az R. 43/A. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Amennyiben a  véleményezésre jogosult szerv a  (7)  bekezdés szerinti véleményét határidőn belül nem tölti 
fel a (9) bekezdés szerinti digitális egyeztető felületre, a véleményezésre jogosult szerv véleménye az eljárás során 
figyelmen kívül hagyható.”

12. §  Az R. 46/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Helyi egyedi védelem alatt álló építményt, építményrészt a  településképi rendelet hatálybalépéséig, de 
legkésőbb 2018. december 31-ig – hatóság által engedélyezett vagy elrendelt bontás kivételével – nem lehet 
lebontani.”

13. §  Az R. 33. alcíme a következő 46/E. §-sal egészül ki:
„46/E.  § E  rendeletnek a  településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a  településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet és a  településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 16/2018. (II. 13.) 
Korm.  rendelettel (a  továbbiakban: Mód.Kr.5.) megállapított rendelkezéseit, a  22.  § (10)  bekezdés és a  43/A.  § 
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(6)  bekezdés kivételével a  Mód.Kr.5. hatálybalépésekor folyamatban lévő kézikönyv és településképi rendelet 
egyeztetése során is alkalmazni kell.”

14. §  Az R.
 1. 22.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a „reklámberendezésekre, cégérekre és reklámhordozásra alkalmas egyéb 

műszaki berendezésre (a továbbiakban: együtt: reklámhordozók),” szövegrész helyébe a „cégérekre,” szöveg,
 2. 22.  § (5)  bekezdésében a  „településképi szempontból” szövegrész helyébe a  „helyi területi védelemmel 

érintett és a településképi szempontból” szöveg,
 3. 22. § (8) bekezdésében a „követelmény a nyilvántartott” szövegrész helyébe a „követelmény a világörökségi 

helyszínre, a világörökségi területre, a nyilvántartott” szöveg,
 4. 23.  § (2)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában az  „egyedi védelmi követelményt, és” szövegrész helyébe 

az „egyedi védelmet, védelmi előírásokat és” szöveg,
 5. 23. § (2) bekezdés c) pontjában az „egyedi védelmi követelményt” szövegrész helyébe az „egyedi védelmet, 

védelmi előírásokat” szöveg,
 6. 23/C. § (7) bekezdésében a „helyi védelmet” szövegrész helyébe a „helyi egyedi védelmet”, és a „jegyzője az” 

szövegrész helyébe a „jegyzője – a  más jogszabály által fennálló egyedi védelem bejegyzése hiányában –  
az” szöveg,

 7. 23/F. § (3) bekezdésében a „valamely” szövegrész helyébe az „anyagot, felületképzést vagy színt meghatározó 
valamely” szöveg,

 8. 23/F.  § (4)  bekezdés d)  pontjában a  „tetőfelépítményeivel” szövegrész helyébe a  „tetőfelépítményeivel, 
tetőzetet érintő nyílászáróival” szöveg,

 9. 26. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „szempontjai, és” szövegrész helyébe a „szempontjai.” szöveg,
10. 26/B.  § (3)  bekezdésében az „építészeti-műszaki tervet” szövegrész helyébe az „építészeti-műszaki, illetve 

egyéb tervet” szöveg,
11. 28. § (1) bekezdésében a „szervekkel, az” szövegrész helyébe a „szervekkel, – a kézikönyv és a településképi 

rendelet kivételével – az” szöveg,
12. 28/A. § (3) bekezdésében a „12. melléklet” szövegrész helyébe a „13. melléklet” szöveg,
13. 29/A. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdés b) pontjában a „helyi lapban” szövegrész helyébe a „ha van 

ilyen, helyi lapban,” szöveg,
14. 29/A.  § (4)  bekezdés a)  pontjában a „helyi lapban” szövegrész helyébe a „– ha van ilyen – a  helyi lapban” 

szöveg,
15. 42/A.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az  „a tervezett” szövegrész helyébe az  „a 3/B.  §-ban foglalt esetek 

kivételével a tervezett” szöveg,
16. 9.  mellékletében foglalt táblázat B:16 mezőjében a  „világörökség” szövegrész helyébe a  „világörökség és 

világörökségi várományos értékek védelme” szöveg,
17. 9.  mellékletében foglalt táblázat C:16 és D:16 mezőjében a  „világörökségi helyszín” szövegrész helyébe 

a  „nyilvántartott műemléki érték, műemlék, műemléki terület, nyilvántartott vagy védetté nyilvánított 
régészeti lelőhely és régészeti védőövezet, világörökségi helyszín” szöveg,

18. 9.  mellékletében foglalt táblázat B:17 mezőjében a  „kulturális örökségvédelem” szövegrész helyébe 
a „régészeti örökség és műemléki érték védelme” szöveg

lép.

15. §  Hatályát veszti az R.
a) 23/F. § (2) bekezdésében az „– a településképi szempontból meghatározó, vagy a helyi egyedi védelemmel 

érintett terület tekintetében –” szövegrész,
b) 23/F. § (6) bekezdésében az „építési tevékenységgel érintett telken” szövegrész,
c) 25. § (4) bekezdésében a „folyamatos” szövegrész,
d) 26. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja,
e) 29/A. § (3) bekezdés a) pontjában a „módosításánál,” szövegrész,
f ) 9.  mellékletében foglalt táblázat C:17 és D:17 mezőjében a  „nyilvántartott műemléki érték, műemlék, 

műemléki terület, nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhely és régészeti védőövezet” 
szövegrész.
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16. §  A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A.  § A  Tvtv. 18.  §-ában meghatározott szervezetek által elhelyezett vagy elhelyeztetett reklám esetén 
2018. június 1. napjáig nem kell alkalmazni e rendelet 4. §-ában foglaltakat.”

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 16. § 2018. február 15-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelete
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes egészségügyi 
és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes egészségügyi és 
egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek deregulálásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (4)  bekezdés k), l) és 
m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.  § (4)  bekezdés a)  pont ag)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont ka), kc), kk) és kl) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1. és 
8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben −,
a 9., 20., 21., 24., 36., 50. és 56. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. és 47. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és 
m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. és 12. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13., 30., 32., 37. és 45. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § 
(3)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben −,
a 14. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont aa)–ah) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 15. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 17. alcím tekintetében a  szervezett bűnözés, valamint az  azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól 
és az  ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 18. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés d) pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
247.  § (2)  bekezdés o)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 19. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 22. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (3)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 2. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 23. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 25. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés d)  pont da)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 26. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés d)  pont da)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 27. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32.  § (5)  bekezdés g) és o)  pontjában, valamint a  biztonságos és gazdaságos 
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi 
XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 28. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (4)  bekezdés l) és 
m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 29. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (3)  bekezdés 
a)–c) pontjában és (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben –,
a 31. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont ga)  alpontjában, 
h)  pontjában, és i)  pont ib)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 33. és 34. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (3)  bekezdés 
a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 35. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés d)  pont da)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 38. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (3)  bekezdés b) és 
c)  pontjában, valamint (4)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben –,
a 39. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 40. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (9)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 41. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés p)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 42. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f ) és g) pont ga) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 43. alcím és az  1. és 2.  melléklet tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés i)  pont 
ib)  alpontjában, valamint a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67.  § (3)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 44. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés k)  pont ka), kc), ke), kg), ki) és 
kj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 46. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32.  § (5)  bekezdés g)  pontjában, és a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (4)  bekezdés l)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 48. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont gg)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 49. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés i)  pont ib), ic) és id)  alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 51. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés i)  pont if )  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 52. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (9) bekezdés 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben −,
az 53. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
az 54. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
az 55. alcím tekintetében a  kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.  § (4)  bekezdés a)  pont ai)  alpontjában és 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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az 57. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (3)  bekezdés n)  pont na) és nb)  alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 58. alcím tekintetében a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (3)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
az 59. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 60. alcím tekintetében a  kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.  § (4)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A gyógyszerek rendelésének, kiadásának és felhasználásának ellenőrzéséről szóló  
19/1991. (XI. 5.) NM rendelet hatályon kívül helyezése

1. §  Hatályát veszti a  gyógyszerek rendelésének, kiadásának és felhasználásának ellenőrzéséről szóló 19/1991. (XI. 5.) 
NM rendelet.

2. A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló  
37/1996. (X. 18.) NM rendelet módosítása

2. §  A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 
[a továbbiakban: 37/1996. (X. 18.) NM rendelet] 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  üzemeltetési szabályzat megfelelőségéről a  közfürdő fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a  továbbiakban: járási 
hivatal) határoz.”

3. §  Hatályát veszti a 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 8. § (5) és (6) bekezdése.

3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra 
és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló  
18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

4. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a  szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes 
kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 
[a  továbbiakban: 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet] 17/P.  § (2) és (3)  bekezdésében az „OTH” szövegrész helyébe 
az „országos tisztifőorvos” szöveg lép.

5. §  Hatályát veszti a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdése.

4. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló  
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 13/2000. (V. 12.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

6. §  Hatályát veszti az  egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló  
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 13/2000. (V. 12.) EüM rendelet.
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5. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

7. §  Hatályát veszti a  veszélyes anyagokkal és a  veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 3. § (2) bekezdése.

6. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosítása

8. §  Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet [a továbbiakban: 23/2002. 
(V. 9.) EüM rendelet] 20/R. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  e  fejezetben meghatározott engedélyezési eljárásokért – a  nem kereskedelmi vizsgálatok kivételével – 
az engedélyező hatóság részére a kérelmező igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.”

9. §  A 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet
a) 20/J.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az  „engedélyező hatóság” szövegrész helyébe az  „emberen végzett 

orvostudományi kutatások, az  emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, 
valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai 
vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdése szerinti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság)” 
szöveg,

b) 20/Q.  §-ában a  „20/E.  § (1)  bekezdésének c)–d)  pontját,” szövegrész helyébe a  „235/2009. (X. 20.) 
Korm. rendelet 17/A. § (1) bekezdés c) és d) pontját” szöveg,

c) 20/S. § (1) bekezdésében az „a 20/E. § (3) bekezdése a) és c) pontja” szövegrész helyébe az „a 235/2009. (X. 20.) 
Korm. rendelet 17/A. § (3) bekezdés a) és c) pontja” szöveg

lép.

10. §  Hatályát veszti a 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet
a) 8. §-a,
b) 18. §-a,
c) 20/E. §-a,
d) 20/K. §-a,
e) 20/L. §-a,
f ) 20/R. § (10) bekezdése,
g) „Orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos beavatkozással nem járó vizsgálatok” alcíme.

7. Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet 
módosítása

11. §  Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet [a továbbiakban: 8/2003. 
(III. 13.) ESZCSM rendelet] 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  OGYÉI a  Pftv. 16.  § (7)  bekezdésében foglalt esetben az  ügydöntő határozat meghozataláig terjedő 
időtartamra elrendelheti a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt jogkövetkezmények alkalmazását.”

12. §  A 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet 12/A.  § (2)  bekezdésében az  „a 12.  § és a  13.  §” szövegrész helyébe 
az „a Korm. rendelet” szöveg lép.

13. §  Hatályát veszti a 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet
a) 12. §-a,
b) „A CE jelölés nélküli forgalmazás, illetve a CE jelölés jogellenes alkalmazása” alcíme,
c) 15. §-a,
d) 15/A. §-ában a „ , valamint a 12. § (5) bekezdése szerint közzétett adatokat” szövegrész.
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8. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló  
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosítása

14. §  Hatályát veszti a  biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) 
ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet
a) 3. § (1) és (2) bekezdése,
b) 4. § (1) és (2) bekezdése,
c) 5–9. §-a,
d) 9. és 10. számú melléklete.

9. Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények 
módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
11/2002. (III. 26.) EüM rendelet módosításáról szóló 58/2003. (IX. 30.) ESZCSM rendelet hatályon kívül 
helyezése

15. §  Hatályát veszti az  egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények 
módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 11/2002. (III. 26.) 
EüM rendelet módosításáról szóló 58/2003. (IX. 30.) ESZCSM rendelet.

10. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 3/2004. (I. 15.) ESZCSM rendelet hatályon kívül 
helyezése

16. §  Hatályát veszti az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. 
(IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 3/2004. (I. 15.) ESZCSM rendelet.

11. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 15/2004. (III. 8.) ESZCSM rendelet hatályon kívül 
helyezése

17. §  Hatályát veszti az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. 
(X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 15/2004. (III. 8.) ESZCSM rendelet.

12. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 16/2004. (III. 23.) ESZCSM rendelet hatályon 
kívül helyezése

18. §  Hatályát veszti az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. 
(X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 16/2004. (III. 23.) ESZCSM rendelet.

13. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy 
a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

19. §  A törzskönyvezett gyógyszerek és a  különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási 
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a  befogadás vagy a  támogatás megváltoztatásáról szóló 
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet [a továbbiakban: 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet]
a) 4. § (3) bekezdésében az „A 6. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „A gyógyszerek társadalombiztosítási 

támogatásba történő befogadásának, a  befogadás és a  támogatás mértéke megállapításának, valamint 
a  támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (3) bekezdése” szöveg,

b) 14.  § (1)  bekezdés e)  pont ea)  alpontjában az „a Tfr.” szövegrész helyébe az „az emberi alkalmazásra kerülő 
gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: Tfr.)” szöveg,



696 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 18. szám 

c) 5. számú mellékletében a „10. § (4) bekezdése” szövegrészek helyébe a „Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése” 
szöveg,

d) 6/a. számú mellékletében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 37. § (3) bekezdése” szövegrészek helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény 44. §-a” szöveg

lép.

20. §  Hatályát veszti a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „ , döntés-előkészítő és döntéshozatali” szövegrész,
b) 2. § a)–m) pontja és r)–z) pontja,
c) „A gyógyszerek befogadásának és támogatásának alapelvei” alcíme,
d) 5/B–10/G. §-a,
e) 14. § (2) bekezdés b) pontja,
f ) 14/A. §-a,
g) 19–20. §-a,
h) 22. §-a.

14. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló 
33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet hatályon kívül helyezése

21. §  Hatályát veszti a  veszélyes anyagokkal és a  veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló 33/2004. (IV. 26.) 
ESZCSM rendelet.

15. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló  
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

22. §  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 
[a továbbiakban: 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet]
a) 3. § (1) bekezdésében az „a 2/A. §-ban, az (5)–(8) bekezdésben, a 4. §-ban, valamint a 6. § (3) bekezdésében 

foglaltak kivételével” szövegrész helyébe az  „az (5)–(8)  bekezdésben, a  6.  § (3)  bekezdésében, valamint 
az  emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről 
szóló Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) Indikáción túli gyógyszerrendelés és Egyedi 
gyógyszerbeszerzés alcímében foglaltak kivételével” szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében az „A 2/A. §-ban foglalt indikáción túli” szövegrész helyébe az „Indikáción túli” szöveg,
c) 7.  § (3)  bekezdés h)  pontjában az  „a 2/A.  § szerinti gyógyszerrendelés esetén” szövegrész helyébe 

az „indikáción túli gyógyszerrendelés esetén” szöveg,
d) 9.  § (4)  bekezdésében az  „a 2/A.  §-ban foglaltak kivételével” szövegrész helyébe az  „indikáción túli 

gyógyszerrendelés kivételével” szöveg,
e) 12/A.  §-ában a „3.  § (5)  bekezdése és a  4.  § (1)  bekezdése szerint” szövegrész helyébe a „Korm. rendelet 

EGT  tagállamban vagy EGT-megállapodásban részes államban forgalomba hozatalra engedélyezett 
gyógyszer rendelése alcíme és Egyedi gyógyszerbeszerzés alcíme szerint” szöveg

lép.

23. §  Hatályát veszti a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet
a) 2/A. és 2/B. §-a,
b) 3. § (5) bekezdése,
c) „Egyedi gyógyszerbeszerzés igénylése” alcíme.
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16. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 
53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosítása

24. §  A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) 
ESZCSM  rendelet [a továbbiakban: 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet] 1.  § (3)  bekezdésében a „12–19.  §-ában” 
szövegrész helyébe a „14. és 15. §-ában” szöveg lép.

25. §  Hatályát veszti az 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet
a) 4–6. §-a,
b) 10. §-a,
c) 12. §-a,
d) 16–19. §-a.

17. A prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet 
módosításáról szóló 6/2005. (III. 23.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

26. §  Hatályát veszti a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet módosításáról 
szóló 6/2005. (III. 23.) EüM rendelet.

18. Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai 
gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet módosítása

27. § (1) Az  emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a  helyes klinikai gyakorlat 
alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet [a továbbiakban: 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet] 5.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Klinikai vizsgálatot végezni, vizsgálati készítményt emberen alkalmazni csak az  OGYÉI engedélyének 
birtokában lehet. Klinikai vizsgálat csak az  OGYÉI engedélyező határozatában meghatározott feltételek, valamint 
az engedélyezett vizsgálati terv előírásai szerint folytatható.”

 (2) A 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet 5. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  klinikai vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató a  nyomtatott sajtó, illetve a  saját honlapján közzétett 
felhívás útján, továbbá a  szakmai és a  betegszervezetek, valamint a  megbízó honlapján cselekvőképes vizsgálati 
alanyokat toborozhat. A  toborzási felhívás nem lehet reklámcélú, nem tartalmazhatja a  vizsgálati készítmény 
kereskedelmi nevét, gyártóját, valamint a forgalomba hozatalra jogosult személy megjelölését.”

28. §  Hatályát veszti a 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet
a) 6. § (9) bekezdése,
b) 12. § (7) bekezdése,
c) 14. § (1) és (3) bekezdése.

19. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló 
44/2005. (X. 19.) EüM rendelet módosítása

29. §  Hatályát veszti az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló 44/2005. 
(X. 19.) EüM rendelet
a) 1. § (1) és (2) bekezdése,
b) 2. §-a,
c) 5. §-a,
d) 1. melléklet Hatósági ellenőrzések rész (2) bekezdésében az „e rendelet 2. § (2) bekezdése szerint” szövegrész.
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20. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló  
52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása

30. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 
[a továbbiakban: 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendelet hatálya az  emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának 
engedélyezéséről szóló Korm. rendelet szerinti esetekre terjed ki.”

31. §  Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet
a) 13.  § (2)  bekezdésében az  „a 10.  § szerinti” szövegrész helyébe az  „az emberi felhasználásra kerülő 

gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) szerinti” szöveg,

b) 13. § (2) bekezdés b) pontjában a „10. §-ban” szövegrész helyébe a „Korm. rendeletben” szöveg,
c) 13. § (4) bekezdésében a „11. § (1) bekezdésének” szövegrész helyébe a „Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés” 

szöveg,
d) 13.  § (5)  bekezdésében a  „11.  § (1)  bekezdésének” szövegrész helyébe a  „Korm. rendelet 10.  § 

(1) bekezdésének” szöveg,
e) 16/A.  § (1)  bekezdésében az „A 7.  § (1)  bekezdés a)  pontja” szövegrész helyébe az „A Korm. rendelet 5.  § 

(1) bekezdés a) pontja” szöveg és az „a 7. § (1) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe az „a Korm. rendelet 
5. § (1) bekezdés a) pontjában” szöveg,

f ) 16/A. § (2) bekezdésében a „6. § szerint” szövegrész helyébe az „a Korm. rendelet szerint” szöveg,
g) 18/A. §-ában a „7. § (2)–(9) bekezdését” szövegrész helyébe a „Korm. rendelet 5. § (2)–(9) bekezdését” szöveg,
h) 20. §-ában az „az 5. § (2) bekezdésének” szövegrész helyébe az „a Korm. rendeletnek” szöveg,
i) 22.  § (2)  bekezdésében és 25.  § (4)  bekezdésében az  „az 5.  § (2)  bekezdés szerinti” szövegrész helyébe 

az „a Korm. rendelet szerinti” szöveg,
j) 29. § (1) és (2) bekezdésében az „az 5. § (2) bekezdés szerint” szövegrész helyébe az „a Korm. rendelet szerint” 

szöveg,
k) 1. számú melléklet BEVEZETÉS ÉS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK részében az „Az 5. § (2) bekezdésének megfelelően” 

szövegrész helyébe az „A Korm. rendeletnek megfelelően” szöveg,
l) 1. számú melléklet 1. Rész 1.4. pontjában az „Az 5. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe az „A Korm. rendelet” 

szöveg,
m) 1. számú melléklet 2. Rész 1. alcímében az  „a 7.  § (10)  bekezdésének megfelelően” szövegrész helyébe 

az „a Korm. rendeletnek megfelelően” szöveg,
n) 1. számú melléklet 2. Rész 2. alcímében a „7. § (12) bekezdése szerint” szövegrész helyébe a „Korm. rendelet 

szerint” szöveg, valamint a „7. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „Korm. rendelet” szöveg,
o) 1. számú melléklet 2. Rész 4. alcímében a „7. § (12) bekezdés” szövegrész helyébe a „Korm. rendelet” szöveg,
p) 1. számú melléklet 2. Rész 5. alcímében a „7. § (10) bekezdés” szövegrész helyébe a „Korm. rendelet” szöveg,
q) 1. számú melléklet 3. Rész 2. alcímében az „a 8.  § alapján” szövegrész helyébe az „a Korm. rendelet 7.  §-a 

alapján” szöveg,
r) 1. számú melléklet 3. Rész 3. alcímében a „9. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „Korm. rendelet” szöveg, 

valamint a „9. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe a „Korm. rendelet” szöveg
lép.

32. §  Hatályát veszti az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet
a) 1. § (2) és (5) bekezdése,
b) 2. § (1) bekezdés 2–3., 9–12., 15–16., 18–23. pontja,
c) 5–7/A. §-a,
d) 8–11. §-a,
e) 15. §-a,
f ) 15/A. §-a,
g) „A forgalomba hozatali engedély nyilvántartása” alcíme,
h) „Módosítás” alcíme,
i) „Megújítás” alcíme,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 18. szám 699

j) 33. § (2) és (8) bekezdésében az „a 15/A. §,” szövegrész,
k) 34. §-a,
l) 45. § (3) bekezdése.

21. A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet 
módosításáról szóló 13/2006. (III. 23.) EüM–FMM együttes rendelet hatályon kívül helyezése

33. §  Hatályát veszti a  munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet 
módosításáról szóló 13/2006. (III. 23.) EüM–FMM együttes rendelet.

22. A közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények 
kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet módosítása

34. § (1) A  közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának 
szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet [a továbbiakban: 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet] 3.  § a)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem vehető figyelembe a gyógyszerköltség meghatározásakor az a gyógyszer, tápszer,)
„a) amelynek forgalomba hozatali engedélye az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának 
és gyártásának engedélyezésről szóló kormányrendelet, illetve a Gytv. 18. §-a alapján visszavonásra került, vagy nem 
került megújításra,”

 (2) A 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet 3. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Nem vehető figyelembe a gyógyszerköltség meghatározásakor az a gyógyszer, tápszer,)
„c) amely árához megállapított támogatás megszüntetéséről a  NEAK – az  egészségbiztosítás keretében árhoz 
nyújtott támogatással rendelhető szolgáltatások társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának 
és a  befogadás vagy a  támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól, valamint a  gyógyszerrendeléshez 
használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló kormányrendelet alapján – végleges döntést 
hozott, és a gyógyszer támogatással már nem rendelhető,
d) amely a jogosult számára a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a  befogadás vagy a  támogatás 
megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a  továbbiakban: Tr.) 4.  § (2)  bekezdésére tekintettel 
egészségügyi jogcím alapján 100%-os támogatással rendelhető.”

 (3) A 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Ha az  igazoláson feltüntetett adatok alapján megalapozott döntés nem alakítható ki, így különösen ha a 2. § 
szerint kiválasztott hatóanyaghoz tartozó gyógyszer csak az  igazoláson feltüntetettől eltérő gyógyszerformában 
rendelhető, illetve ha a gyógyszerek hatáserőssége – az adagolás figyelembevételével – nem biztosítja a hatóanyag 
igazoláson szereplő napi mennyiségét, a szakkérdés előkészítése érdekében a közgyógyellátásra való jogosultságot 
megállapító járási hivatal megkeresi az  igazolást kiállító háziorvost. A  háziorvos a  közgyógyellátásra való 
jogosultságot megállapító járási hivatal megkeresésére az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 25. §-a alapján írásban válaszol.”

23. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 
tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet módosításáról szóló 
29/2006. (VII. 24.) EüM–KvVM együttes rendelet hatályon kívül helyezése

35. §  Hatályát veszti az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek 
korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet módosításáról szóló 29/2006. (VII. 24.)  
EüM–KvVM együttes rendelet.

24. Az állati eredetű élelmiszerekben található peszticid-maradék megengedhető mértékéről szóló 
34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 43/2006. (XII. 8.) EüM rendelet hatályon kívül 
helyezése

36. §  Hatályát veszti az  állati eredetű élelmiszerekben található peszticid-maradék megengedhető mértékéről szóló 
34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 43/2006. (XII. 8.) EüM rendelet.



700 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 18. szám 

25. A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről  
és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló  
48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

37. §  Hatályát veszti a  kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi 
ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet.

26. Az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő 
szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismeréséről, és az egészségügyi gázmesteri 
tevékenységről, valamint az egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 
szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet módosításáról szóló 17/2005. (V. 19.) EüM rendelet módosításáról 
szóló 8/2007. (II. 13.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

38. §  Hatályát veszti az  egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai 
tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismeréséről, és az egészségügyi gázmesteri tevékenységről, valamint 
az  egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet 
módosításáról szóló 17/2005. (V. 19.) EüM rendelet módosításáról szóló 8/2007. (II. 13.) EüM rendelet.

27. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló  
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 9/2007. (II. 15.) EüM rendelet hatályon kívül 
helyezése

39. §  Hatályát veszti az  emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) 
ESZCSM rendelet módosításáról szóló 9/2007. (II. 15.) EüM rendelet.

28. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 13/2007. (III. 7.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

40. §  Hatályát veszti az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. 
(IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 13/2007. (III. 7.) EüM rendelet.

29. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló  
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása

41. § (1) A  gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő 
rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet [a továbbiakban: 
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E  rendelet alkalmazása során a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 
valamint a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényben (a  továbbiakban: 
Gyftv.), az  Ebtv.-ben, a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben, a  gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba 
való befogadásának, valamint a  támogatás megváltoztatásának szabályairól szóló 451/2017. (XII. 27.) 
Korm. rendeletben (a  továbbiakban: Korm. rendelet), az  orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) 
EüM  rendeletben (a  továbbiakban: R.), az  in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) 
ESZCSM rendeletben (a  továbbiakban: IVD-rendelet), valamint a  gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, 
javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendeletben foglalt fogalom-
meghatározásokat kell figyelembe venni.”

 (2) A 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Gyftv. 32. § (2) bekezdése szerinti
a) társadalombiztosítási támogatásba történő befogadáshoz szükséges kérelem adattartalmát az  R. szerinti 
orvostechnikai eszközök esetében az 1. számú melléklet;
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b) gyógyászati segédeszközként társadalombiztosítási támogatásba történő befogadáshoz szükséges kérelem 
adattartalmát az IVD-rendelet szerinti önellenőrzésre szolgáló in vitro orvostechnikai eszközök esetében a 2. számú 
melléklet;
c) gyógyászati segédeszközként társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához szükséges kérelem 
adattartalmát az  orvostechnikai eszköznek vagy in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek nem minősülő 
gyógyászati segédeszközök tekintetében a 3. számú melléklet;
d) társadalombiztosítási támogatással történő kölcsönzésének igényléséhez szükséges kérelem adattartalmát 
a  gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 
miniszteri rendelet szerint kölcsönzött eszközök tekintetében a 4. számú melléklet;
e) társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához szükséges kérelem adattartalmát az  R. 4.  § 
(1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott, 13.  § (8)  bekezdése és 8.  melléklete szerint egyedi méretvétel alapján 
készített gyógyászati segédeszközök (rendelésre készült orvostechnikai eszközök) tekintetében az  5. számú 
melléklet
határozza meg.
(2) A 6. számú melléklet határozza meg azoknak a gyógyászati segédeszközöknek a körét, amelyekhez nem lehet 
a Gyftv. 32. § (2) bekezdése szerinti befogadás iránti kérelmet benyújtani.
(3) A 7. számú melléklet határozza meg a Gyftv. 32. § (2) bekezdése szerinti kérelem esetében az egy kérelemben 
beadható eszközöket és azok tartozékait.”

 (3) A 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A 16. számú melléklet tartalmazza az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközök gyártására 
és kiszolgálására vonatkozó követelményeket.”

 (4) A 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) A  20. számú melléklet határozza meg a  Korm. rendelet szerinti, az  egyes funkcionális csoportokban 
megállapítható támogatási technikákat.
(2) A  21. számú melléklet határozza meg a  Korm. rendelet szerinti fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól 
mentes funkcionális csoportokat.”

42. §  A 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a  „2.  § (4)  bekezdés kd)–ke)  alpontja szerinti” szövegrész helyébe 

az „a Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés bd)–be) alpontja szerinti” szöveg,
b) 10.  § (2)  bekezdésében az  „Az igazgatási szolgáltatási díjat” szövegrész helyébe az  „A Gyftv. 32.  § 

(8) bekezdése alapján fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat” szöveg,
c) 10. § (2) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében a „Gtv.” szövegrészek helyébe a „Gyftv.” szöveg,
d) 10/C.  § (1)  bekezdésében az  „a forgalomba hozó igazgatási szolgáltatási díjat fizet, melynek összege” 

szövegrész helyébe az „a Gyftv. 32/B. § (2) bekezdése alapján fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege” 
szöveg,

e) 10/F.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 11.  § (1)  bekezdésében, 13.  § (3)  bekezdés c)  pontjában, 13.  § (4) és 
(9)  bekezdésében, 14.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 14.  § (4a)  bekezdésében, 14.  § (8)  bekezdés a)  pont 
ab)  alpontjában, 14.  § (10)  bekezdés a) és b)  pontjában, 15.  § (2)  bekezdésében, 16.  § (1)  bekezdés 
b)  pontjában, 1. számú melléklet 1.  pontjában, 2. számú melléklet 1.  pontjában, 3. számú melléklet 
1.  pontjában, 4. számú melléklet 1.  pontjában, 5. számú melléklet 1.  pontjában a „Gtv.” szövegrész helyébe 
a „Gyftv.” szöveg,

f ) 14. § (7) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,
g) 14. § (8) bekezdés b) és c) pontjában a „jogerőre emelkedése” szövegrész helyébe a „véglegessé válása” szöveg
lép.

43. §  Hatályát veszti a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet
a) 1. § (1) bekezdése,
b) 5–5/D. §-a,
c) 7. § (2) és (5) bekezdése,
d) 8–8/A. §-a,
e) 9/A–9/B. §-a,
f ) 10. § (1) bekezdése,
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g) 10/A–10/B. §-a,
h) 10/D. §-a,
i) 10/E. § (2)–(6) bekezdése.

30. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy 
a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló  
16/2007. (IV. 2.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

44. §  Hatályát veszti a  törzskönyvezett gyógyszerek és a  különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a  befogadás vagy a  támogatás 
megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 16/2007. (IV. 2.) EüM rendelet.

31. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, 
valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről 
szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosítása

45. §  Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési 
nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a  továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)” szöveg,

b) 8/D. § (2) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,
c) 8/E. § (1) bekezdésében az „a Ket.” szövegrész helyébe az „az Ákr.” szöveg
lép.

32. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy 
a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló  
22/2007. (V. 11.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

46. §  Hatályát veszti a  törzskönyvezett gyógyszerek és a  különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a  befogadás vagy a  támogatás 
megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 22/2007. (V. 11.) EüM rendelet.

33. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló  
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 24/2007. (V. 24.) EüM rendelet hatályon kívül 
helyezése

47. §  Hatályát veszti a  gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) 
EüM rendelet módosításáról szóló 24/2007. (V. 24.) EüM rendelet.

34. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló  
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról, valamint a gyógyszerek társadalombiztosítási 
támogatása megállapításának egyes átmeneti szabályairól szóló 25/2007. (VI. 7.) EüM rendelet 
hatályon kívül helyezése

48. §  Hatályát veszti a  gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM 
rendelet módosításáról, valamint a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatása megállapításának egyes átmeneti 
szabályairól szóló 25/2007. (VI. 7.) EüM rendelet.
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35. A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi 
ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló 27/2007. (VI. 11.) EüM rendelet 
hatályon kívül helyezése

49. §  Hatályát veszti a  kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi 
ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló 27/2007. (VI. 11.) EüM rendelet.

36. A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék 
mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet módosításáról szóló  
35/2007. (VII. 3.) EüM–FVM együttes rendelet hatályon kívül helyezése

50. §  Hatályát veszti a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék 
mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet módosításáról szóló 35/2007. (VII. 3.) EüM–FVM 
együttes rendelet.

37. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy 
a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló  
38/2007. (VII. 25.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

51. §  Hatályát veszti a  törzskönyvezett gyógyszerek és a  különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a  befogadás vagy a  támogatás 
megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 38/2007. (VII. 25.) EüM rendelet.

38. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló  
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 39/2007. (VII. 25.) EüM rendelet hatályon kívül 
helyezése

52. §  Hatályát veszti a  gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) 
EüM rendelet módosításáról szóló 39/2007. (VII. 25.) EüM rendelet.

39. A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus  
szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról szóló  
42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

53. §  Hatályát veszti a  szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés 
megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról szóló 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet.

40. A testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben  
felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló  
43/2007. (IX. 19.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

54. §  Hatályát veszti a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt 
élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 43/2007. (IX. 19.) EüM rendelet.

41. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 
53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása

55. §  A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) 
EüM  rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az „az e  rendelet 4–5.  §-ában foglalt követelményeknek” szövegrész helyébe 
az „a  4.  §-ban és a  gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének eljárási szabályairól 
szóló Korm. rendeletben” szöveg lép.
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56. §  Hatályát veszti a  gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 
53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 5. és 6. §-a.

42. A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló  
60/2007. (XII. 29.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

57. §  Hatályát veszti a  betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 60/2007. (XII. 29.) 
EüM rendelet.

43. Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek 
külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól 
szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet módosítása

58. § (1) Az  egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az  oklevelek külföldi 
elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) 
EüM rendelet [a továbbiakban: 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nem az Etv. 28. §-a szerinti tagállamban vagy állampolgár által megszerzett, illetve a nem valamely tagállam 
arra feljogosított intézménye által kiállított szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi vagy egyéb felsőfokú 
szakirányú szakképzés során megszerezhető szakképzettséget tanúsító oklevél elismerésére irányuló eljárásban, 
ha az  oklevél további feltételek előírása nélkül nem ismerhető el, az  elismerés feltételeként – a  kérelmező által 
folytatott tanulmányok, valamint a  megszerzett szakmai tapasztalat figyelembevételével – az  ÁEEK szakmai 
gyakorlat teljesítését vagy szakmai vizsga letételét írhatja elő az Etv. V. Fejezetében, valamint 16. § (3) bekezdésében 
foglaltak alkalmazásával.”

 (2) A 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  egészségügyi képesítések megszerzését tanúsító oklevelek elismerésére irányuló kérelmet a  2.  melléklet 
szerinti adattartalmú, az  ÁEEK által erre rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell 
benyújtani, amihez a kormányrendeletben meghatározott dokumentumokat és igazolásokat kell csatolni.”

 (3) A 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  ÁEEK alkalmazkodási időszakot ír elő, a  kérelmező azt valamely, az  elismertetni kívánt oklevél által 
tanúsított képesítésnek megfelelő gyakorlati képzésre jogosult egészségügyi intézményben vagy intézményekben 
(a  továbbiakban: képző intézmény) teljesíti, a  határozatban meghatározott időtartamban. Az  alkalmazkodási 
időszak megkezdéséről, valamint a  kérelmező által választott képző intézmény nevéről és címéről a  képző 
intézmény tájékoztatja az ÁEEK-t.”

 (4) A 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A vizsga eredményéről a vizsgaszervező intézmény a vizsga lebonyolítását követően haladéktalanul tájékoztatja 
az ÁEEK-t és a kérelmezőt.”

 (5) A 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Szükség esetén a  minimális képzési követelményeknek való megfelelést az  ÁEEK a  kérelmező kérelmére, 
szakértő véleménye alapján állapítja meg.”

 (6) A 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ÁEEK a 10–13. §-ban, valamint az Eütv. 110/A. §-ában említett hatósági bizonyítványokat a kérelmező igénye 
szerint magyar vagy angol vagy mindkét nyelven állítja ki.”

59. § (1) A 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

60. §  Hatályát veszti a 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet
a) 7. § (1) bekezdésében a „ ,valamint a 4. § (2) bekezdésének” szövegrész,
b) 8. § (1) bekezdésében az „és a 4. § (2) bekezdése” szövegrész,
c) 14.  § (1)  bekezdésében az „Az ÁEEK a  hatósági bizonyítványt a  kérelem beérkezésétől számított harminc 

napon belül állítja ki.” szövegrész,
d) 14. § (2) bekezdésében a „ , hatvan napon belül” szövegrész,
e) 4. § (2) bekezdése, 5. § (3) bekezdése és 9. §-a.
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44. Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosítása

61. §  Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet [a továbbiakban: 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet]
a) 14.  § (8)  bekezdésében az „a 22.  § (1)  bekezdése vagy a  23.  § (1)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe 

az  „a  piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 6/A.  § 
(1) bekezdése vagy 6/C. § (1) bekezdése szerinti” szöveg,

b) 28. § (4) bekezdésében az „– a Ket. szerint –” szövegrész helyébe az „– az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló törvény szerint –” szöveg

lép.

62. §  Hatályát veszti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet
a) „Piacfelügyeleti és hatósági ellenőrző eljárások” alcíme,
b) 26/A. §-ában a „ , valamint a 22. § (5) bekezdése szerint közzétett adatokat” szövegrész,
c) 30. §-a.

45. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy 
a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló  
6/2009. (III. 20.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

63. §  Hatályát veszti a  törzskönyvezett gyógyszerek és a  különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a  befogadás vagy a  támogatás 
megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 6/2009. (III. 20.) EüM rendelet.

46. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló  
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 28/2009. (VIII. 7.) EüM rendelet hatályon kívül 
helyezése

64. §  Hatályát veszti az  emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) 
ESZCSM rendelet módosításáról szóló 28/2009. (VIII. 7.) EüM rendelet.

47. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelet hatályon kívül 
helyezése

65. §  Hatályát veszti az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. 
(IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelet.

48. Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló  
40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosítása

66. §  Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet 
[a továbbiakban: 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet]
a) 2. § (5) bekezdésében az „államigazgatási” szövegrész helyébe a „közigazgatási” szöveg,
b) 7.  § (2)  bekezdésében az  „Az (1)  bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az  „Az egészségügyi szakértői 

tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárás egyes kérdéseiről szóló 422/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § 
(1) bekezdése szerinti” szöveg

lép.

67. §  Hatályát veszti a 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet
a) 2. § (1)–(4) bekezdése,
b) 4. §-a,
c) 6. §-a,
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d) 7. § (1) és (3)–(6) bekezdése,
e) 8. § (3) és (5) bekezdése,
f ) 2. melléklete.

49. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló  
16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

68. §  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 
[a  továbbiakban: 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet] 7.  § (6)  bekezdésében és 8.  § (2)  bekezdésében a „szakértőként 
veszi igénybe” szövegrész helyébe a „– szükség esetén – szakértőként veszi igénybe” szöveg lép.

69. §  Hatályát veszti a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet
a) 7.  § (8)  bekezdésében az  „Az ÁEEK az  értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül dönt 

az akkreditáció további fenntartásáról vagy megszüntetéséről.” szövegrész,
b) 7/A. § (2) bekezdésében az „a kijelöléstől számított 8 napon belül” szövegrész.

50. Az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási 
követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt 
szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet módosítása

70. §  Hatályát veszti az  egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási 
követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek 
tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet
a) 1. §-a,
b) 2. § (1) és (2) bekezdése,
c) 5. § (1) és (4) bekezdése,
d) 7. §-a,
e) 10. §-a.

51. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi 
szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

71. §  A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet] 10.  § 
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (4) bekezdés a) pontja szerinti feltételek fennállása esetén a működési nyilvántartást vezető szerv a  licencet 
megújítja, és a megújítás tényét igazolja.”

72. §  A 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 10.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az „önállóan gyakorolta” szövegrész helyébe 
az „önállóan gyakorolta, és e feltételek fennállását megfelelően igazolja” szöveg lép.

73. §  Hatályát veszti a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 10. § (5) bekezdése.

52. Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által 
okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, 
valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó 
követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet módosítása

74. §  Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések 
megelőzésére, az  ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az  egészségügyi 
tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) 
EMMI rendelet 6.  § (3)  bekezdésében az  „a működési engedély jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe 
az „a működési engedély véglegessé válásának” szöveg lép.
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53. Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes 
szabályairól szóló 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása

75. §  Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 
2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat B:13 mezőjében a „Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakértői és Kutató Központ” szöveg lép.

54. Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása

76. §  Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 28/2014. (IV. 10.) 
EMMI rendelet] 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  egészségügyi szolgáltatók ellenőrzése során az  egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerint az ETT HRB-t szakértőként 
rendelik ki, az ETT HRB a szakvéleményt testületként adja meg.”

77. §  Hatályát veszti a 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet 8. § (2) és (5) bekezdése.

55. A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről szóló  
42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet módosítása

78. §  Hatályát veszti a  helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről szóló 42/2014. (VIII. 19.) 
EMMI rendelet
a) 6. §-a,
b) 7. § (1) bekezdése,
c) 9. §-a,
d) 11. §-a,
e) 13. §-a,
f ) 15. §-a.

56. A hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető 
egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló  
42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezése

79. §  Hatályát veszti a  hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető 
egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló 42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelet.

57. A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre 
vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet módosítása

80. §  A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó 
közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 11.  § (1) és (2)  bekezdésében az  „engedély 
jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe az „engedély véglegessé válását” szöveg lép.

58. A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosítása

81. §  A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 11.  § (5) és (7)  bekezdésében a  „jogerős hatósági 
határozatban vagy bírósági ítéletben” szövegrész helyébe a  „jogerős hatósági határozatban, végleges hatósági 
döntésben vagy jogerős bírósági ítéletben” szöveg lép.
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59. Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosítása

82. §  Hatályát veszti az  egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 9. § (4) bekezdése.

60. Az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység 
szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet módosítása

83. § (1) Az  egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. 
(VIII. 7.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet] 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha az  engedélyes szolgáltató tekintetében a  Biocid korm.r. 21/A.  § (3)  bekezdésében foglalt körülmény már 
nem áll fenn, a  szolgáltató a  változás bekövetkezésétől egészségügyi kártevőirtó szolgáltatást csak a  ténylegesen 
foglalkoztatott személyek szakmai kompetenciájának megfelelő résztevékenységek körében nyújthat, vagy 
–  szakmai kompetenciával rendelkező foglalkoztatott személy hiányában – egészségügyi kártevőirtó szolgáltatást 
nem nyújthat.”

 (2) A 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A raktárban elhelyezett vagy felhasználásra kiadott I. és II. forgalmi kategóriájú irtószerek és gázosítószerek naprakész 
nyilvántartásáról a raktár üzemeltetője gondoskodik. A nyilvántartás tartalmazza)
„c) a Biocid korm.r. 21/A. § (1) bekezdése szerinti engedély számát.”

84. §  Hatályát veszti a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet
a) 3. § (2)–(4) bekezdése,
b) 4. és 5. §-a,
c) 23. §-ában a „–5” szövegrész.

61. Záró rendelkezések

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

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelethez

 1. A 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 2. melléklet
a) 4. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 (Kérelmező szakmai tapasztalatára vonatkozó adatok)
 „a) munkahelyek az  elmúlt öt év során (munkahely neve, szakmai tapasztalat időtartama, munkahelyi 

beosztása)”
b) 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 „7. A kapcsolattartás módjának megjelölése”

 2. Hatályát veszti a 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 2. melléklet 4. pont e) alpontja és 6. pontja.

2. melléklet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelethez

A 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 4. melléklet 4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. Az igényelt hatósági bizonyítvány kiállításának nyelvére irányuló nyilatkozat
5. A kapcsolattartás módjának megjelölése”
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Az igazságügyi miniszter 5/2018. (II. 13.) IM rendelete
a közjegyzői vizsga részletes szabályairól

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183.  § l)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. §  A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 17. § (1) bekezdés g) pontja szerinti közjegyzői 
vizsga (a továbbiakban: közjegyzői vizsga) célja, hogy a vizsgázó számot adjon a közjegyzők jogállására és eljárásaira 
vonatkozó jogszabályokkal, kamarai iránymutatásokkal, illetve az  azokkal összefüggő joggyakorlattal kapcsolatos 
elméleti ismereteiről és szaktudásának gyakorlati alkalmazásáról, valamint szakmai felkészültségéről.

2. § (1) A közjegyzői vizsga a következő témakörökből áll:
a) a  közjegyző jogállása, hivatali tevékenysége és működésének keretei, a  közjegyzői önkormányzat szervei, 

a közjegyző felelőssége, működésének felügyelete, etikai szabályok, közjegyzői díjszabás, közjegyzői ügyvitel;
b) a Kjtv.-ben szabályozott nemperes eljárások, az azokhoz kapcsolódó polgári anyagi és eljárási jogi, valamint 

nemzetközi magánjogi szabályok;
c) a magyar és az európai fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtása, az ezen eljárásokhoz 

kapcsolódó eljárási jogszabályok;
d) a hagyatéki eljárás, az öröklési jog, valamint az öröklési jogra vonatkozó uniós jogi szabályok;
e) a b)–d) pontban nem említett közjegyzői nemperes eljárások, az azokhoz kapcsolódó anyagi és eljárási jogi, 

valamint uniós jogi szabályok.
 (2) A  közjegyzői vizsgakérdések és azokra felkínált helyes és helytelen válaszok adatbázisát (a  továbbiakban: 

adatbázis) a  Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a  továbbiakban: MOKK) állítja össze, azt a  jogszabályok, illetve 
a  joggyakorlat változására tekintettel folyamatosan aktualizálja és fejleszti. Az  adatbázist a  MOKK nem hozza 
nyilvánosságra.

3. § (1) Közjegyzői vizsgát az tehet, aki
a) közjegyzőhelyettesi vagy a  Kjtv. 17.  § (2)  bekezdése szerinti munkakörben legalább két év szakmai 

gyakorlatot szerzett,
b) a közjegyzői vizsgadíjat megfizette,
c) az a) és b) pont szerinti feltétel teljesítését a MOKK felé igazolja.

 (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakmai gyakorlat számítása során a különböző munkakörökben szerzett szakmai 
gyakorlatok idejét össze kell adni és együttesen kell figyelembe venni.

 (3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti szakmai gyakorlat idejébe a  vizsgázó kérésére be kell számítani összesen 
legfeljebb 1 hónap időtartamig a szakmai gyakorlat kezdetétől azt az időt, amely alatt a vizsgázó ténylegesen nem 
végzett szakmai tevékenységet az alábbi okok miatt:
a) táppénzes állomány,
b) szülési szabadság, gyermekgondozási díj vagy segély igénybevétele.

 (4) A  szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó adatokat a  jogi szakvizsgáról szóló miniszteri rendeletben 
a joggyakorlati idő tanúsítására feljogosított szerv igazolja.

4. § (1) A  közjegyzői vizsga díjköteles. A  díj mértéke 25 000 Ft, amelyet a  vizsgázónak a  közjegyzői vizsgára való 
jelentkezéskor kell megfizetnie a MOKK – honlapján közzétett – fizetési számlájára.

 (2) A közjegyzői vizsga a díj ismételt megfizetése mellett korlátlan alkalommal megismételhető. Ha a közjegyzői vizsga 
megismétlésére a  12.  § (2)  bekezdésében vagy a  16.  § (4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott okból kerül sor, 
a megismételt közjegyzői vizsga díjmentes.

5. §  Közjegyzői vizsgát a  MOKK naptári negyedévenként egy alkalommal szervez. Az  adott naptári negyedévben 
szervezett közjegyzői vizsga a  vizsgára jelentkezők számától függően több vizsganapból állhat. Egy vizsganapon 
legfeljebb négy vizsgaidőpontban tehető vizsga.

6. § (1) Közjegyzői vizsgára a MOKK honlapján keresztül, legkésőbb a vizsga időpontja előtt nyolc nappal elektronikus úton 
lehet jelentkezni. A közjegyzői vizsga időpontját és helyét legkésőbb az adott naptári negyedévet megelőző hónap 
utolsó napjáig a MOKK a honlapján közzéteszi.
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 (2) Adott vizsgaidőponton legfeljebb 10 vizsgázó vehet részt. Adott vizsgához tartozó vizsganapra, illetve 
vizsganapokra kitűzött vizsgaidőpontok közül a vizsgázó csak egy időponton vehet részt.

 (3) A vizsgázókat a MOKK jelentkezésük sorrendjében osztja be a vizsgaidőpontra.

7. § (1) A vizsgázó 10 000 Ft halasztási díjnak a MOKK részére való megfizetése mellett egy alkalommal kérheti a közjegyzői 
vizsga elhalasztását.

 (2) A vizsgázó a halasztási díj megfizetésével egyidejűleg újabb közjegyzői vizsgára jelentkezhet.

8. § (1) A  közjegyzői vizsga szervezésével, valamint a  közjegyzői vizsgára való jelentkezéssel kapcsolatos feladatokat 
a MOKK, a vizsgáztatást a MOKK által esetenként kijelölt vizsgabizottság látja el.

 (2) Az  esetenként kijelölt vizsgabizottság három főből áll. A  vizsgabizottság elnöke a  vizsgabiztos, további egy tagja 
a  MOKK elnöke által kijelölt közjegyző, egy tagja pedig a  MOKK alkalmazottja. A  vizsgabizottsági tisztség az  arra 
vonatkozó kijelölés elfogadásával jön létre.

 (3) A  MOKK Választmánya megalakulását követően a  területi közjegyzői kamarák közjegyző tagjai közül tizenöt 
vizsgabiztost jelöl ki. Az adott közjegyzői vizsga vizsgabiztosát a MOKK elnöke jelöli ki a vizsgabiztosok közül.

 (4) A  vizsgabiztos és a  vizsgabizottság tagjának megbízatása az  adott vizsganapra szól. A  vizsgabiztos és 
a  vizsgabizottság tagjának lemondása esetén a  MOKK haladéktalanul és közvetlenül intézkedik az  új vizsgabiztos 
vagy vizsgabizottsági tag kijelöléséről.

 (5) Nem lehet a  vizsgabizottság tagja az  a  személy, aki vagy akinek a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti 
közeli hozzátartozója vagy akinek az  alkalmazásában álló közjegyzőhelyettes az  adott közjegyzői vizsgán 
vizsgázóként vesz részt.

 (6) A vizsgabiztos feladata
a) a vizsgázó személyazonosságának ellenőrzése,
b) a közjegyzői vizsga megnyitása,
c) az  adott közjegyzői vizsga kérdései összeállításának kezdeményezése a  vizsga lebonyolítására szolgáló 

informatikai alkalmazás útján,
d) a közjegyzői vizsga lezárása,
e) a közjegyzői vizsga jegyzőkönyvének hitelesítése.

9. §  A közjegyzői vizsga nyelve a magyar.

10. § (1) A  vizsgázó a  vizsgabizottság jelenlétében a  közjegyzői vizsgát a  MOKK által rendelkezésre bocsátott informatikai 
alkalmazás használatával teszi le.

 (2) A közjegyzői vizsga kérdéssora hatvan kérdésből áll.
 (3) A közjegyzői vizsga kérdéseit és a lehetséges válaszokat az informatikai alkalmazás a közjegyzői vizsga kérdéseinek 

adatbázisából, valamennyi témakört érintve véletlenszerűen állítja össze. A  kérdéssor vizsgázónként eltérő 
összetételű.

11. § (1) A vizsgázónak a kérdéssor megoldása során több lehetőség közül egy választ kell megjelölnie. A lehetséges válaszok 
közül kizárólag egy a helyes. A vizsgázónak kérdésenként egy perc áll rendelkezésére a válaszadásra.

 (2) A  vizsgázó az  egyes kérdések megválaszolását későbbre halaszthatja, és a  válasz nélkül hagyott kérdésekre 
az  időkereten belül bármikor visszaléphet. A  vizsgázó a  rendelkezésére álló időkereten belül válaszait egy 
alkalommal javíthatja.

 (3) A helyes válasz egy pontot ér, a helytelen válasz és a megválaszolatlan kérdés nem ér pontot.

12. § (1) A  vizsgázó a  közjegyzői vizsga során segédanyagot nem használhat, informatikai és telekommunikációs 
eszközt nem tarthat magánál. Ha a  vizsgabizottság észleli, hogy a  vizsgázó segédanyagot, informatikai vagy 
telekommunikációs eszközt tart magánál, a vizsgázót kizárja a közjegyzői vizsgáról.

 (2) A  vizsgabiztos a  közjegyzői vizsgát rendkívüli körülmény bekövetkezte esetén felfüggeszti. A  közjegyzői vizsga 
folytatásáról a vizsgabizottság az eset összes körülményére figyelemmel dönt. Ha a felfüggesztett közjegyzői vizsgát 
nem lehet folytatni, az  valamennyi vizsgázó tekintetében érvénytelennek minősül. Ez  esetben a  vizsgázók a  díj 
ismételt megfizetése nélkül újabb közjegyzői vizsgát tehetnek.
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13. § (1) A közjegyzői vizsga akkor fejeződik be, amikor
a) a vizsgázó a rendelkezésre álló időkereten belül a közjegyzői vizsga befejezését kezdeményezi,
b) a vizsgabiztos a rendelkezésre álló időkeret leteltével a közjegyzői vizsgát befejezetté nyilvánítja.

 (2) A  közjegyzői vizsga befejezését követően a  vizsgabizottság a  10.  § (1)  bekezdése szerinti informatikai alkalmazás 
használatával megállapítja a közjegyzői vizsga eredményét.

 (3) A közjegyző vizsga eredményes, ha a vizsgázó az elérhető pontok legalább 75%-át megszerezte.

14. § (1) A  közjegyzői vizsgáról a  10.  § (1)  bekezdése szerinti informatikai alkalmazás használatával a  vizsgabizottság 
jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza
a) a vizsgázó

aa) nevét,
ab) születési helyét, idejét,
ac) anyja születési nevét,
ad) személyazonosító igazolvány számát,
ae) lakcímét,

b) a vizsgabizottság tagjainak nevét,
c) a közjegyzői vizsga helyét és időpontját,
d) a vizsgázó által a közjegyzői vizsgán elért – százalékban kifejezett – eredményt,
e) a közjegyzői vizsgán bekövetkezett esetleges rendkívüli eseményt,
f ) a vizsgázó közjegyzői vizsgáról való kizárásának tényét és annak okát.

 (2) A jegyzőkönyvet a vizsgabiztos, a vizsgabizottság közjegyző tagja, valamint a vizsgázó írja alá, és azt a vizsgabiztos 
a MOKK bélyegzőjével látja el.

 (3) A vizsgázó az általa megválaszolt kérdéssor helyes válaszait a vizsga befejezését követően megismerheti.
 (4) A közjegyzői vizsga iratanyagát a MOKK rendszerében történt rögzítésétől számított 10 évig kell megőrizni.

15. §  Az eredményesen letett közjegyzői vizsgáról a MOKK tanúsítványt állít ki.

16. § (1) A vizsgázó panaszt tehet a MOKK elnökénél, ha megítélése szerint
a) az általa megválaszolt kérdéssor kiértékelése helytelen,
b) a közjegyzői vizsgáról indokolatlanul zárták ki.

 (2) A  panasz előterjesztéséért a  MOKK részére a  7.  § (1)  bekezdése szerinti mértékű díjat kell fizetni, amelyet alapos 
panasz esetén a MOKK a vizsgázónak visszatérít.

 (3) A panaszról – a MOKK szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint – a MOKK elnöke dönt.
 (4) Ha a panasz alapos,

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a közjegyzői vizsga eredményét a MOKK helyesbíti,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a vizsgázó díj megfizetése nélkül tehet újabb közjegyzői vizsgát.

17. § (1) A közjegyzői vizsga annak sikeres letételétől számított három éven belül
a) kiírt közjegyzői álláspályázat elbírálása és az az alapján történő kinevezés, illetve
b) a Kjtv. 20. § (3) bekezdése szerinti áthelyezés
során vehető figyelembe.

 (2) A Kjtv. 20. § (2) és (2a) bekezdése szerinti, pályázat kiírása nélküli áthelyezés esetén az áthelyezett közjegyzőt úgy 
kell tekinteni, mint aki sikeres közjegyzői vizsgát tett.

18. §  Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

19. §  A rendelet hatálybalépése előtt a  MOKK iránymutatása alapján 2016. december 1-je után sikeresen letett vizsga 
a  rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül a  17.  § alkalmazásával e  rendelet szerinti közjegyzői 
vizsgával egyenértékűnek tekintendő a Kjtv. 17. § (1) bekezdés g) pontja szerinti feltétel teljesítése szempontjából.

  Dr. Trócsányi László s. k., 
  igazságügyi miniszter
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A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős  
tárca nélküli miniszter 1/2018. (II. 13.) PTNM rendelete
a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli 
miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló  
1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 10.  pont d)  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A  Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli 
miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) 
PTNM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § E  rendeletnek a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős 
tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 
1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról szóló 1/2018. (II. 13.) PTNM rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) 
módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Süli János s. k.,
  a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 
  megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős 
  tárca nélküli miniszter
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1. melléklet az 1/2018. (II. 13.) PTNM rendelethez

  

 
 

1. melléklet az …/2018. (…….) PTNM rendelethez 

A XI. Miniszterelnökség fejezetbe sorolt, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó 
2018. évi központi kezelésű előirányzat feladatterve 

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

1 ÁHT 
azonosító Címnév Alcímnév Jogcím- 

csoportnév Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben 
részesülők köre 

Támogatás 
biztosí- 
tásának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendel- 
kezésre 
bocsátás 

módja 

Vissza- 
fizetés 

határideje 

Bizto- 
síték 

Kezelő 
szerv 

Lebo- 
nyolító 
szerv 

Európai uniós forrásból 
finanszírozott 

költségvetési támogatás 
közreműködő szervezete 

 2  359251  32 Központi kezelésű előirányzatok                     
 3  349306   32/5 Tulajdonosi joggyakorlással 

kapcsolatos bevételek és kiadások 
                    

 4  349351     32/5/1 Paks II. Atomerőmű 
Fejlesztő Zrt. tőkeemelése 

a Paks II. Atomerőmű 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
tőkeemelése, 
figyelemmel  
a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi  
CXCIV. törvény 13. § 
(4) bekezdés  
d) pontjára, valamint az 
Oroszországi Föderáció 
Kormánya és 
Magyarország 
Kormánya között  
a Magyarország 
Kormányának 
a magyarországi 
atomerőmű építésének 
finanszírozásához 
nyújtandó állami hitel 
folyósításáról szóló 
megállapodás 
kihirdetéséről szóló  
2014. évi  
XXIV. törvénnyel 
kihirdetett 
Megállapodás 
rendelkezéseire is 

a Paks II. 
Atomerőmű 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 
közvetlenül, 
esetenként  
a Magyarország 
gazdasági 
stabilitásáról szóló 
2011. évi  
CXCIV. törvény 
13. § (4) bekezdés 
d) pontja szerint, 
az Államadósság 
Kezelő  
Központ Zrt. útján 

– – egyösszegű 
vagy 
részletekben 
történő 
teljesítéssel, 
figyelemmel  
a Magyar- 
ország 
gazdasági 
stabilitásáról 
szóló  
2011. évi 
CXCIV. törvény 
13. §  
(4) bekezdés  
d) pontjára is 

alapítói 
határozat 
alapján 

– – – – 
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 68/2018. (II. 13.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok David B. Cornstein rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az  Amerikai Egyesült Államok 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2018. február 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. február 6.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00735-2/2018.

A Kormány 1039/2018. (II. 13.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, 
Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények 
megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés szövegének 
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Szlovák Köztársaság Kormánya között a  két ország közös államhatárán, 

Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a  kapcsolódó létesítmények 
megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés (a  továbbiakban: 
Kiegészítés) bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Kiegészítés bemutatott szövegének  
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Kiegészítés szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. elfogadja a  Kiegészítés kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a  Kiegészítés szövegének végleges 
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1040/2018. (II. 13.) Korm. határozata
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló katonai szállítórepülő 
képesség kialakításával kapcsolatos feladatokról és a szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a katonai szállítórepülő képesség kialakításával;
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

engedélyezi a  honvédelemért felelős miniszter részére az  1.  pontban rögzített feladatok végrehajtásához 
szükséges, 5 000 000 000 forintot meghaladó összegű, a  2019–2021 évek költségvetési előirányzatait érintő 
kötelezettségvállalást 75 000 000 000 forint értékben;

 3. az 1.  pontban meghatározott feladatok végrehajtásának finanszírozása érdekében felhívja a  nemzetgazdasági 
minisztert, hogy egyszeri jelleggel 2019-ben 25 000 000 000 forintnak, egyszeri jelleggel 2020-ban 25 000 000 000 
forintnak, egyszeri jelleggel 2021-ben további 25 000 000 000 forintnak, mindösszesen 75 000 000 000 forintnak, 
a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére, a  honvédelmi kiadások és a  hosszú távú tervezés feltételeinek 
megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 1.  pontja 
szerint meghatározásra kerülő támogatási főösszeget meghaladóan történő biztosítására intézkedjen.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a tárgyév február 28-ig

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1041/2018. (II. 13.) Korm. határozata
az egyes egyházi fejlesztési, működési és program célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért az 1. és 2. melléklet szerinti egyházi célú támogatások megvalósításával, ezért az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  § hatálya alá tartozó támogatást nyújt  
az 1. és 2. melléklet szerint;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 
az  1.  melléklet szerinti célok megvalósulása érdekében 7  498  626 644 forint összegű költségvetési forrás 
biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú 
központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 
jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. április 15.

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 
a  2.  melléklet szerinti cél megvalósulása érdekében 250  000 000 forint összegű költségvetési forrás biztosításáról 
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi 
célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 
jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. július 31.
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 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pontban meghatározott feladat megvalósítása érdekében 
tegye meg a szükséges intézkedéseket
a) az  1. és 2.  mellékletben megjelölt kedvezményezett szervezetekkel a  támogatási jogviszony létrehozása, 

valamint
b) a költségvetési támogatások egy összegben történő kifizetése
iránt.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1041/2018. (II. 13.) Korm. határozathoz

Kedvezményezett A támogatás célja A támogatás összege

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fejlesztési, működési és program célú támogatás 228 852 313 Ft

Egri Főegyházmegye fejlesztési, működési és program célú támogatás 702 418 237 Ft

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye fejlesztési, működési és program célú támogatás 290 145 408 Ft

Győri Egyházmegye fejlesztési, működési és program célú támogatás 567 067 189 Ft

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye fejlesztési, működési és program célú támogatás 242 413 265 Ft

Kaposvári Egyházmegye fejlesztési, működési és program célú támogatás 292 654 792 Ft

Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi 
Főapátság

fejlesztési, működési és program célú támogatás 30 234 321 Ft

Pécsi Egyházmegye fejlesztési, működési és program célú támogatás 108 729 440 Ft

Szeged-Csanádi Egyházmegye fejlesztési, működési és program célú támogatás 287 388 297 Ft

Székesfehérvári Egyházmegye fejlesztési, működési és program célú támogatás 640 054 166 Ft

Szombathelyi Egyházmegye fejlesztési, működési és program célú támogatás 854 786 819 Ft

Váci Egyházmegye fejlesztési, működési és program célú támogatás 561 793 287 Ft

Veszprémi Főegyházmegye fejlesztési, működési és program célú támogatás 767 803 110 Ft

Dunamelléki Református Egyházkerület fejlesztési, működési és program célú támogatás 415 900 000 Ft

Dunántúli Református Egyházkerület fejlesztési, működési és program célú támogatás 257 903 000 Ft

Tiszáninneni Református Egyházkerület fejlesztési, működési és program célú támogatás 337 791 000 Ft

Tiszántúli Református Egyházkerület fejlesztési, működési és program célú támogatás 632 740 000 Ft

Magyarországi Evangélikus Egyház fejlesztési, működési és program célú támogatás 174 642 000 Ft
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Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetsége

fejlesztési, működési és program célú támogatás 62 000 000 Ft

Egységes Magyarországi Izraelita 
Hitközség (Statusquo Ante)

fejlesztési, működési és program célú támogatás 23 946 000 Ft

Magyarországi Autonóm Orthodox 
Izraelita Hitközség

fejlesztési, működési és program célú támogatás 19 364 000 Ft

ÖSSZESEN: 7 498 626 644 Ft

2. melléklet az 1041/2018. (II. 13.) Korm. határozathoz

Kedvezményezett A támogatás célja A támogatás összege

Sarutlan Kármelita Nővérek fejlesztési támogatás 250 000 000 Ft

A Kormány 1042/2018. (II. 13.) Korm. határozata
Mosonmagyaróvár városi iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó víziközmű-hálózat továbbfejlesztésének 
finanszírozásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  2018. és 2019. években forrás biztosítása szükséges a  Mosonmagyaróvár Város 

Önkormányzata iparterület-fejlesztési tervének kormányzati támogatásával kapcsolatban szükséges 
intézkedésekkel összefüggő feladatokról szóló 1478/2017. (VII. 25.) Korm. határozat 3. pontja alapján megvalósuló, 
a  Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által megfogalmazott és tervezett, az  M1 autópálya melletti városi 
iparterületek víziközmű-fejlesztése (a  továbbiakban: fejlesztés) finanszírozása érdekében a  központi költségvetés 
terhére a 2. és 3. pontokban meghatározottak szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében gondoskodjon 
18 326 100 forint támogatás biztosításáról a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C.  törvény 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezetben Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 
részére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  fejlesztés előkészítése alapján ütemezett beruházási munkálatok 
és az  azokhoz kapcsolódó költségterv ismertetésével készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  fejlesztéshez 
szükséges további forrás biztosításához.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1043/2018. (II. 13.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Dunai 
Regatta elnevezésű sportrendezvény megszervezésével felmerülő költségek finanszírozása érdekében a Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása 
jogcímcsoport javára 80 119 159 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1043/2018. (II. 13.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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
296668 2 Fejezeti általános tartalék 

K5 Egyéb működési célú kiadások -80 119 159
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

025155 4 Versenysport támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 76 919 159
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 200 000

Forintban

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

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

hatása

Forintban

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék -80 119 159

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása 80 119 159

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 80 119 159 80 119 159
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

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

K I A D Á S O K 

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

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

1 példány

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.


	A Kormány 15/2018. (II. 13.) Korm. rendelete
	a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelete
	a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településkép védelméről szó

	Az emberi erőforrások minisztere 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelete
	az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek dereg

	Az igazságügyi miniszter 5/2018. (II. 13.) IM rendelete
	a közjegyzői vizsga részletes szabályairól

	A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős 
tárca nélküli miniszter 1/2018. (II. 13.) PTNM rendelete
	a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 
1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról

	A köztársasági elnök 68/2018. (II. 13.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A Kormány 1039/2018. (II. 13.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megá

	A Kormány 1040/2018. (II. 13.) Korm. határozata
	a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló katonai szállítórepülő képesség kialakításával kapcsolatos feladatokról és a szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1041/2018. (II. 13.) Korm. határozata
	az egyes egyházi fejlesztési, működési és program célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról

	A Kormány 1042/2018. (II. 13.) Korm. határozata
	Mosonmagyaróvár városi iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó víziközmű-hálózat továbbfejlesztésének finanszírozásáról

	A Kormány 1043/2018. (II. 13.) Korm. határozata
	a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
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