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A  K O R M Á N Y  

 

------------------- 

 

rendelete 

 

a belügyi ágazathoz tartozó egyes szervek feladatainak és megnevezésének változásáról 

 

A Kormány 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés 

j) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 

valamint b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 4. és 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, 

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 

1. Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások 

igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló 

egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása 

 

1. § 

 

Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások 

igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló 

egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) 

pontjában a „járandóságban részesülő és biztosított családtagja” szövegrész helyébe a 

„járandóságban részesülő és biztosított családtagja, továbbá ha jogszabály honvédelmi 

szolgálati juttatást előír, a jogszabály szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő és 

biztosított családtagja” szöveg lép. 

 

2. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

2. § 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet  

a) 1. melléklet 1. pontjában az „Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, 

Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola” szövegrész helyébe az „Aszódi 

Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola” szöveg, 



b) 1. melléklet 2. pontjában az „Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete” 

szövegrész helyébe a „Debreceni Javítóintézet” szöveg, 

c) 1. melléklet 3. pontjában az „Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola” szövegrész helyébe a „Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola” szöveg, 

d) 1. melléklet 5. pontjában az „Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézete 

és Központi Speciális Gyermekotthona” szövegrész helyébe a „Rákospalotai Javítóintézet és 

Központi Speciális Gyermekotthon” szöveg, 

e) 1. melléklet 6. pontjában az „Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete” 

szövegrész helyébe a „Budapesti Javítóintézet” szöveg, 

f) 1. melléklet 7. pontjában az „Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai 

Javítóintézete” szövegrész helyébe a „Nagykanizsai Javítóintézet” szöveg, az „út” szövegrész 

helyébe az „utca” szöveg 

lép. 

 

3. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy 

bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása 

 

3. § 

 

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 

valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 11/W. §-sal egészül ki: 

 

„11/W. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:284 mezőjében meghatározott egészségügyi 

szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, a belügyi 

ágazathoz tartozó egyes szervek feladatainak és megnevezésének változásáról szóló …/2023. 

(…) Korm. rendelet hatálybalépésének napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja az 

illetmény- vagy bérnövelésre 2022. november 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, 

az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő 

foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja 

részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2022. 

november és december, valamint 2023. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében 

kell megfizetni a 2023. február havi munkabér kifizetésével egyidejűleg. 

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.” 

 

4. § 

 

Az R1. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 

5. § 

 

Az R1. 

a) 2/D. § (11) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 



b) a 2. melléklet 9., 18., 26., 40., 41., 42., 74., 94., 162., 165., 169., 184., 187., 195., 202., 219., 

235. és 238. sorában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép.  

 

4. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 

25.) Korm. rendelet módosítása 
 

6. § 

 

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § o) pontja a következő oh) alponttal egészül ki: 

 

(Az OGYÉI feladatkörében – a miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással összefüggő 

ágazati feladatai keretében – jogszabályban meghatározottak szerint 

ellátja) 

 

„oh) az IVDR 100. cikke szerinti európai uniós referencialaboratóriummá történő kijelöléssel 

kapcsolatos, az IVDR-ben és az (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az in 

vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel foglalkozó európai uniós 

referencialaboratóriumok feladatai és a rájuk vonatkozó kritériumok tekintetében történő 

alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2022. június 17-i (EU) 2022/944 

bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott tagállami feladatokat,” 

 

7. § 

 

Az R2. 10/A. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

 

(Ez a rendelet) 

 

„c) az (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az in vitro diagnosztikai 

orvostechnikai eszközökkel foglalkozó európai uniós referencialaboratóriumok feladatai és a 

rájuk vonatkozó kritériumok tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok 

megállapításáról szóló, 2022. június 17-i (EU) 2022/944 bizottsági végrehajtási rendelet” 

 

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.) 

 

5. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása 

 

8. § 

 

Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép.  

 

„13. § (1) A NEAK 2023. február 1. napjától ellátja 

a) mindazon feladatokat, amelyek 2023. január 31-ig a Belügyminisztérium egészségügyi 

finanszírozásért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkára által irányított Egészségbiztosítási 

Alap Kontrolling Főosztály, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Működtetésért Felelős 

Főosztály szervezeti egységek feladatkörébe tartoztak, 



b) a NEAK – ideértve az E. Alapba tartozó ingó és ingatlan vagyont is – 

vagyongazdálkodásával, kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos operatív és koordinációs 

feladatokat, valamint 

c) az egészségügyi ágazati bérfejlesztéssel, bérkiegészítés támogatással, jövedelem 

kiegészítéssel, fiatal szakorvosi támogatással kapcsolatos feladatokat. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok tekintetében a Belügyminisztérium jogutódja a NEAK. 

 

(3) A jogutódlás kiterjed  

a) a vagyoni jogokra és kötelezettségekre, 

b) az átvételre kerülő feladatok ellátásához szükséges ingó és ingatlan eszközállományra, 

c) az (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó kormánytisztviselők, más kormányzati szolgálati 

jogviszonyban állók, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok, valamint a 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogok 

gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, valamint a kormányzati szolgálati jogviszonyukra, 

munkaviszonyukra, és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyukra, 

d) az átvételre kerülő feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési források felhasználására. 

 

(4) A jogutód szerv a jogelőd szerv jogutódjaként jogosult a (3) bekezdés szerinti jogviszonyok 

vonatkozásában 

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése 

érdekében, 

b) jogutódként belépni a folyamatban lévő peres és nem peres eljárásokba. 

 

(5) A Belügyminisztérium és a NEAK a feladatok átadásáról átadás-átvételi megállapodást 

köt.” 

 

6. Záró rendelkezések 

 

9. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

10. § 

 

Ez a rendelet 

a) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 

2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 

2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

b) az (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az in vitro diagnosztikai 

orvostechnikai eszközökkel foglalkozó európai uniós referencialaboratóriumok feladatai és a 

rájuk vonatkozó kritériumok tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok 

megállapításáról szóló, 2022. június 17-i (EU) 2022/944 bizottsági végrehajtási rendelet 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 

 

 

 

      ( Orbán Viktor ) 

                     miniszterelnök 

1. melléklet a …/2023. ( .  . ) Korm. rendelethez 



 

1. Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

  
 (A B 

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 

 14. Kistérségi Járóbetegellátó Központ Barcs 

 

2. Az R1.2. mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

  
 (A B 

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 

 30. Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Dr. Vass László 

Egészségügyi Intézmény 

Budapest 

 

3. Az R1.2. mellékletében foglalt táblázat 60. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

  
 (A B 

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 

 60. Nyergesújfalu Város Önkormányzata Nyergesújfalu 

 

4. Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 61. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

  
 (A B 

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 

 61. Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ Balatonboglár 

 

5. Az R1.2. mellékletében foglalt táblázat 63. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 (A B 

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 

 63. Dunavecse Város Önkormányzat Dr. Kolozs Gergely Kistérségi 

Egészségügyi Centrum 

Dunavecse 

 

6. Az R1.2. mellékletében foglalt táblázat 66. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 (A B 

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 

 66. Vasvár Város Önkormányzata Vasvár 

 

7. Az R1.2. mellékletében foglalt táblázat 72. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 (A B 

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 

 72. Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Ercsi 

 

8. Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 76. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 (A B 

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 

 76. Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest 

 



9. Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 77. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 (A B 

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 

 77. Boldog Gellért Egészségügyi Közhasznú Nonprofit Kft. Pomáz 

 

10. Az R1.2. mellékletében foglalt táblázat 134. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 (A B 

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 

 134. Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Mezőcsát 

 

11. Az R1.2. mellékletében foglalt táblázat 170. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 (A B 

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 

 170. Pilisvörösvári Szakrendelő Pilisvörösvár 

 

12. Az R1.2. mellékletében foglalt táblázat 198. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 (A B 

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 

 198. Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Budapest 

 

13. Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 200. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 (A B 

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 

 200. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő Visegrád 

 

14. Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 264. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 (A B 

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 

 264. DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Budapest 

 

15. Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 284. sorral egészül ki: 

  
 (A B 

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 

 284. Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

Siklós 

 

16. Hatályát veszti az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 17. sora. 

 


