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Jogszabályok

• 2016. évi CIV. törvény a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi
kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról,
valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról

• 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi
formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő
jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

• 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a
járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az
egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

• 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről
• 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a

járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról

• 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási
tárgyú kormányrendeletek módosításáról
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2016. évi CIV. törvény
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról, 

valamint egyes költségvetési szervek 
feladatainak átadásáról
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7. Az egészségügyi hatósági és igazgatási 
tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

módosítása
7. § Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 

törvény 14/B. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységének közegészségügyi 

ellenőrzésével összefüggésben az egészségügyi államigazgatási szerv által 
hozott döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek.

(7b) Az egészségügyi államigazgatási szerv által a következő hatósági 
ügyekben hozott első fokú döntésekkel szemben fellebbezésnek van helye:

a) ivóvízbiztonsági engedély kiadása,
b) további vizsgálatokra kötelezés, ha a hatóság az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendeletben 
foglaltak szerint egy már nyilvántartásban lévő anyagot, terméket vagy 
ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkező technológiát közegészségügyi 
szempontból kockázatosnak ítél meg,

c) természetes gyógytényezőkkel kapcsolatos hatósági ügyek,
d) víz természetes ásványvízként való elismerése,
e) harmadik országból származó természetes ásványvíz elismerése,
f) egészségügyi, egészségvédelmi és kémiai terhelési bírság kiszabása.”
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15. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és 
azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi 

LXXXIV. törvény módosítása
15. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a 

továbbiakban: Tbtv.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A Nyugdíjbiztosítási Alap működtetésével kapcsolatos költségeket a nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv költségvetésében 

kell biztosítani, amelyek forrása a Nyugdíjbiztosítási Alap pénzeszközei és a nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv egyéb 
bevételei. Az Egészségbiztosítási Alap működtetésével kapcsolatos költségeket az Egészségbiztosítási Alap 
költségvetésében kell meghatározni, amelyek forrása az Egészségbiztosítási Alap pénzeszközei és az Egészségbiztosítási 
Alap kezelőjének egyéb - az Egészségbiztosítási Alaphoz kapcsolódó - bevételei. A fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kiadásai nem az Alapokat terhelik.”

(2) A Tbtv. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Alapok kezelésével kapcsolatos kérdésekben
a) a Nyugdíjbiztosítási Alap tekintetében a központi nyugdíjbiztosítási szerv,
b) az Egészségbiztosítási Alap tekintetében az egészségbiztosításért felelős miniszter,
mint a vonatkozó pénzügyi alap kezelője dönt.”
(3) A Tbtv. 11. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/B. § (3) bekezdése alapján jogszabályban kijelölt kezelő szerv ellátja 

az Egészségbiztosítási Alap kezelésével kapcsolatban a kijelölő jogszabályban meghatározott feladatokat.
(3b) E törvény alkalmazása során az Egészségbiztosítási Alap kezelője alatt a (3a) bekezdés szerinti esetben a jogszabályban 

kijelölt kezelő szervet, egyéb esetekben a (2) bekezdés b) pontja szerinti irányító szervet kell érteni.”
(4) A Tbtv.
a) 11. § (3) bekezdésében az „egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szövegrész helyébe az „Alapok 

kezelőinek” szöveg,
b) 11. § (4) bekezdésében a „kezelő szervezeteik” szövegrész helyébe a „kezelőik” szöveg,
c) 11/A. § (1) bekezdésében az „egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási 

szerv” szövegrész helyébe az „Alapok kezelőinek” szöveg,
d) 11/A. § (2) bekezdésében az „egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási 

szerv” szövegrész helyébe az „Egészségbiztosítási Alap kezelője és a központi nyugdíjbiztosítási szerv” szöveg,
e) 11/A. § (3) bekezdésében az „egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási 

szerv” szövegrész helyébe az „Alapok kezelői” szöveg
lép.
(5) Hatályát veszti a Tbtv. 11. § (12) bekezdése.
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38. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magán-
nyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 
módosítása

38. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi 
LXXX. törvény

a) 4. § r) pont 2. alpontjában a „Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért 
felelős nyugdíjbiztosítási szerv” szövegrész helyébe a „központi 
nyugdíjbiztosítási szerv, a nyugdíjfolyósító szerv” szöveg,

b) 40. § a) pontjában, 41. § (3) bekezdésében, 43/A. § b) pontjában, 
44/A. § (4) bekezdésében a „Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért 
felelős” szövegrész helyébe a „központi” szöveg

lép.
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39. A társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása 1.

39. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: 
Tny.) 5. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya kiterjed)
„c) a nyugdíjfolyósító szervre, a központi nyugdíjbiztosítási szervre, valamint a nyugdíj-
megállapítás során és az e törvény szerinti egyéb eljárásokban eljáró szervekre (a továbbiakban 
együtt: nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv).”
(2) A Tny. 95. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatósági 
eljárásaiban fellebbezésnek akkor van helye, ha elsőfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal 
járási (fővárosi kerületi) hivatala jár el.”
(3) A Tny. 96/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A társadalombiztosítási egyéni számlát a központi nyugdíjbiztosítási szerv vezeti.”
(4) A Tny. 101/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„101/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki
a) a központi nyugdíjbiztosítási szervet,
b) a nyugdíjfolyósító szervet és
c) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveket.”
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39. A társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása 2.

39. § (5) A Tny.
a) 66. § (1) bekezdésében a „Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, a” szövegrész helyébe a 
„kormányrendeletben meghatározott” szöveg,
b) 71. § (1) bekezdésében a „tizenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „huszonegy napon” szöveg,
c) 71. § (2) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, a „három 
munkanapon belül” szövegrész helyébe a „haladéktalanul” szöveg,
d) 72. § (1) bekezdésében a „huszonkét munkanap” szövegrész helyébe a „harminc nap” szöveg, a „harmincöt munkanap” 
szövegrész helyébe a „negyvenöt nap” szöveg,
e) 72. § (3) bekezdésében a „tíz munkanap” szövegrész helyébe a „tizenöt nap” szöveg,
f) 79. § (2) bekezdésében a „határozat vele való közlését követő tíz munkanapon belül” szövegrész helyébe a 
„kormányrendeletben meghatározott esetekben a határozat vele való közlését követő tizenhárom napon belül, egyéb 
esetben a folyósításhoz szükséges adatokat tartalmazó elektronikus adatállomány beérkezését követő tizenhárom napon 
belül” szöveg,
g) 83/B. § (1) bekezdésében a „nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell” szövegrész helyébe a 
„nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell” szöveg,
h) 83/B. § (2) bekezdésében, 83/C. § (2) bekezdésében a „nyugdíjfolyósító” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási 
igazgatási” szöveg,
i) 90. §-ában a „Ha a nyugdíjfolyósító szerv a megállapított nyugellátást a határozat közlését követő tíz munkanapon belül 
nem folyósítja,” szövegrész helyébe az „A nyugdíjfolyósító szerv” szöveg,
j) 96. § (7) bekezdésében, 99. § (1) bekezdésében, 99. § (2) bekezdésében a „Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős” 
szövegrész helyébe a „központi” szöveg,
k) 96/C. § (1) bekezdésében a „Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős” szövegrészek helyébe a „központi” szöveg
lép.
(6) Hatályát veszti a Tny. 64. § (5) bekezdése.
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41. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

41. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Ebtv.) 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„73. § A baleseti járadékkal összefüggő felelősségre és a felelősség érvényesítésére a 
társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy 
ahol a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó jogszabály
a) nyugellátást, saját jogú nyugellátást vagy baleseti hozzátartozói nyugellátást említ, azon 
baleseti járadékot,
b) az elhunyt jogszerző halálát említi, azon a jogosult üzemi balesetét és foglalkozási 
megbetegedését
kell érteni.”
(2) Az Ebtv.
a) 26/A. § (2) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” 
szövegrész helyébe az „egészségbiztosító” szöveg,
b) 26/A. § (3), (5) és (8) bekezdésében, a 26/B. § (1)-(3) bekezdésében az „OEP” szövegrész 
helyébe az „egészségbiztosító” szöveg,
c) 26/A. § (4) bekezdésében az „OEP-pel” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítóval” szöveg,
d) 26/A. § (6) bekezdésében az „OEP-nek” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítónak” 
szöveg
e) 26/A. § (6) és (7) bekezdésében, a 61. § (5a) és (5b) bekezdésében az „OEP” szövegrészek 
helyébe az „egészségbiztosító” szöveg
f) 70. § (3) bekezdésében a „folyósította” szövegrész helyébe a „megállapította” szöveg
lép.
(3) Hatályát veszti az Ebtv. 66. § (1) bekezdésében a „baleseti járadékot,” szövegrész.
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44. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
módosítása

44. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 30. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A betegjogi képviselőt az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a 
továbbiakban: a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szerv) 
foglalkoztatja.”
(2) Az Eütv. 247. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„k) a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató, továbbá a jogutód nélkül 
megszűnt egészségügyi intézmények egészségügyi dokumentációjának kezeléséért, valamint 
az egészségügyi minőségfejlesztési feladatok és az egészségügyi szolgáltatók akkreditációs 
tevékenységének koordinálásáért felelős, illetve a betegjog-, -biztonság érvényesülését 
elősegítő szerv feladat- és hatáskörét, a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselő 
jogállását és eljárását, a jogviszonyára, a képzettségére, a tevékenysége végzésének 
feltételeire, az összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat, a betegjogi, ellátottjogi és 
gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szervre vonatkozó részletes szabályokat, a szervvel 
kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásának módját, valamint a betegjogi, ellátottjogi és 
gyermekjogi nyilvántartás vezetésének szabályait, továbbá a betegjogi, ellátottjogi és 
gyermekjogi képviselők továbbképzésére vonatkozó szabályokat,”
(rendeletben megállapítsa.)
(3) Az Eütv. 111. § (6) bekezdésében, 112. § (7a) bekezdésében az „országos tisztifőorvosi
hivatal” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvosi feladatokat ellátó szerv” szöveg lép.
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48. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a 
társadalombiztosítás szerveinek állami felügyele-
téről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása

48. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami 
felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Tpatv.) 1. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az alapokat és azok kezelését a Kormány felügyeli.”
(2) A Tpatv. 2. § és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap kezelését az egészségbiztosításért felelős miniszter - mint 
fejezetet irányító szerv - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/B. § (3) bekezdése 
alapján jogszabályban kijelölt kezelő szerv közreműködésével, a Nyugdíjbiztosítási Alap 
kezelését a központi nyugdíjbiztosítási szerv (a továbbiakban együtt: alap kezeléséért felelős 
társadalombiztosítási szerv) végzi.
(2) Az Egészségbiztosítási Alap kezelésével kapcsolatos költségek fedezetét az 
Egészségbiztosítási Alap költségvetésében kell meghatározni.
(3) A központi nyugdíjbiztosítási szerv központi költségvetési szerv, amelynek költségvetését a 
Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésében kell meghatározni.
3. § Az alapokhoz tartozó vagyon állami tulajdon, a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat az 
egészségbiztosítási ágazat tekintetében az egészségbiztosításért felelős miniszter, a 
nyugdíjbiztosítási ágazat tekintetében a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja 
azzal, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz tartozó működési vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi 
joggyakorló a központi nyugdíjbiztosítási szerv vezetője.”
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378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi 
formában működő minisztériumi háttérintézmények 

felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint 
egyes közfeladatok átvételéről
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7. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának megszüntetése
8. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal egyes feladatainak átvételével összefüggő rendelkezések
9. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megszüntetése
10. A Nemzeti Művelődési Intézet megszüntetése
11. A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet egyes feladatainak átvételéről
12. A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága megszüntetése
13. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár átalakításával kapcsolatos rendelkezések
14. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság egyes feladatainak átvételével összefüggő rendelkezések
15. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megszüntetése
16. Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet megszüntetése
17. Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ megszüntetése
18. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal megszüntetése
19. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megszüntetése
20. Az Országos Epidemiológiai Központ megszüntetése
21. Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség megszüntetése
22. A Herman Ottó Intézet megszüntetése
23. A Földmérési és Távérzékelési Intézet megszüntetése
24. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal egyes feladatainak átvételével összefüggő rendelkezések
25. Az Igazságügyi Hivatal megszüntetése
26. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megszüntetése
27. A Nemzeti Közlekedési Hatóság megszüntetése
28. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal megszüntetése
29. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal egyes feladatainak átvételével összefüggő rendelkezések
30. A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszüntetése
31. Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont megszüntetése
32. A Külügyi és Külgazdasági Intézet megszüntetése
33. A Mezőhegyesi Állami Ménes megszüntetése
34. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megszüntetése
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9. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
megszüntetése 1.

10. § (1) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) 2016. december 31. napjával az Áht. 11. §
(3b) bekezdés b) pontja alapján beolvadásos különválás útján jogutódlással megszűnik. 
(2) A (3)-(7) bekezdésben meghatározott feladatok kivételével az NRSZH által ellátott valamennyi feladat tekintetében 
jogutód a BFKH.
(3) Az NRSZH jogutódja
a) a rehabilitációs hatósági és szolgáltató tevékenységet segítő eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások 
készítésében való közreműködés, hatékonysági vizsgálatok, prognózisok, elemzések készítése, az orvos-szakmai 
módszertani feladatellátáshoz kapcsolódó képességvizsgálatok,
b) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által a rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és 
orvosszakértői szervi feladatok tekintetében végzett szakmai irányítói, törvényességi és szakszerűségi ellenőrzéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés,
c) a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a foglalkozási 
rehabilitációval összefüggő oktatási, innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és informatikai tevékenység,
d) a személyes gondoskodást nyújtó szervezetekben szakmai tevékenységet végző szakképzett személyek működési 
nyilvántartásának vezetése,
e) a szociális ágazat képzési, továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerének működtetése, a továbbképzési programok 
minősítése, a szociális szolgáltatások szakmacsoport szakképesítései esetében szakmai vizsga szervezése,
f) a Szociális Ágazati Portál működtetése,
g) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával és 
ellenőrzésével kapcsolatos szakértői közreműködés, a szolgáltatók, intézmények és hálózatok szakmai feladatainak és az 
aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazásának segítésére módszertani útmutatók, ajánlások és egyéb kiadványok 
elkészítése, e körben minőségfejlesztési stratégia, standardok, szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés 
módszertanának és eljárásrendjének kidolgozása, modellkísérletek szervezése, kutatások folytatása,
h) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet végrehajtása,
i) a szociálpolitikai, társadalmi felzárkózási és drogpolitikai stratégiai döntések megalapozására hatásvizsgálatok, 
adatgyűjtés, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányok készítése, a Nemzeti Drogellenes Stratégia 
végrehajtásához irányelvek és standardok kifejlesztése, és
j) a fejlesztő foglalkoztatás pályáztatása és finanszírozása, valamint a szociális intézményi foglalkoztatás és a szociális 
foglalkoztatás finanszírozása
keretében ellátott feladatai tekintetében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.



©gresz 15

9. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
megszüntetése 2.

10. § (4) Az NRSZH-nak
a) a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő 
befogadással kapcsolatos feladatai tekintetében,
b) a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként és felügyeleti szervként ellátott azon tevékenysége tekintetében, amelyek 
esetében első fokon 2016. december 31. napját követően is a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el,
c) az Európai Társadalombiztosítási Platformban betöltött tagsága tekintetében
jogutódja az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
(5) Az NRSZH-nak
a) a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer működtetése és fejlesztése keretében ellátott,
b) a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő,
c) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával 
összefüggő,
d) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartással összefüggő,
e) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és gyermekjóléti alapellátások országos jelentési rendszerével 
összefüggő,
f) az egyes szociális szolgáltatásokra várakozó személyekről történő adatszolgáltatással összefüggő,
g) az egységes örökbefogadási nyilvántartással összefüggő
feladatai tekintetében jogutód az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF).
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13. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
átalakításával kapcsolatos rendelkezések

14. § (1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) elnevezése 2017. január 1-jén Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK) változik. A NEAK 2017. január 1-jétől - az egészségbiztosítási 
szervekről szóló kormányrendeletben és a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - ellátja azokat a feladatokat, 
melyek 2016. december 31. napján az OEP hatáskörébe tartoztak. 
(2) A NEAK gazdálkodásával és üzemeltetésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásával összefüggésben az OEP 
jogutódja az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
(3) Az Egészségbiztosítási Alap irányításával kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben az OEP jogutódja az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma.
(4) *  Az OEP-től 2017. január 1-jén az ONYF-hez kerülő, a pénzbeli ellátásokkal, a baleseti táppénzzel és az utazási 
költségtérítéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök, valamint az átvett feladat- és hatáskörökhöz kötődő foglalkoztatotti 
állomány, tárgyi eszköz és egyéb más, vagyoni értékű jogok tekintetében 2017. január 1-jétől az ONYF az OEP jogutódja. 
Az OEP-től átvételre kerülő feladatok ellátását biztosító informatikai rendszereket 2017. március 31. napjáig az ONYF 
szakmai iránymutatása szerint a NEAK működteti és üzemelteti, amelyhez a szükséges pénzügyi forrást az ONYF biztosítja. 
Ezen időszak alatt a NEAK gondoskodik a jogszabályváltozásoknak való megfeleltetésről. Az informatikai rendszereket az 
ONYF 2017. április 1-jétől veszi át, és az ahhoz kötődő foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz, valamint egyéb más, 
vagyoni értékű jogok tekintetében az ONYF 2017. április 1-jétől a NEAK jogutódja. E kérdések rendezésére az ONYF és az 
OEP, illetve az ONYF és a NEAK megállapodást köt.
(5) Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az OEP-től 2017. január 1-jén a 
BFKH-hoz átkerülő feladat- és hatáskörök, valamint az azokhoz kapcsolódó foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz és 
egyéb más, vagyoni értékű jog tekintetében a BFKH az OEP jogutódja.
(6) Az (1)-(5) bekezdés szerinti feladatátvételre a 2-5. §-t megfelelően alkalmazni kell.
(7) *  Az irányított betegellátási rendszer megszüntetésével, a megszüntetéshez kapcsolódó elszámolásokkal, valamint az 
elszámolások ellenőrzésével kapcsolatosan a 2016. december 31-ét megelőzően megkezdett és még le nem zárult 
eljárásokban a NEAK az irányított betegellátási rendszer megszüntetésével, az elszámolásokkal, valamint az elszámolások 
ellenőrzésével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 348/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 2016. december 31-én hatályos 
szabályai szerint jár el.
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14. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
egyes feladatainak átvételével összefüggő 

rendelkezések

15. § (1) 2017. január 1-jén az ONYF Központjának egyes hatósági feladat-
és hatásköreit, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyokat a BFKH, az 
ONYF Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának egyes hatósági feladat- és 
hatásköreit, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyokat a BFKH VIII. 
Kerületi Hivatala veszi át. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatátvételre a 2-5. §-t megfelelően 
alkalmazni kell. E kérdések rendezésére az ONYF és a BFKH 
megállapodást köt.
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15. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi 
és Dokumentációs Központ megszüntetése

16. § Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi 
és Dokumentációs Központ 2016. december 31. 
napjával az Áht. 11. § (3) bekezdése alapján beolvadás 
útján jogutódlással megszűnik, jogutódja az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma.
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16. Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet 
megszüntetése

17. § Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet 
2016. december 31. napjával az Áht. 11. § (3) 
bekezdése alapján beolvadás útján jogutódlással 
megszűnik, jogutódja az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ (a továbbiakban: ÁEEK). 
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17. Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési 
Központ megszüntetése

18. § (1) Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: 
ENKK) 2016. december 31. napjával az Áht. 11. § (3b) bekezdése b) pontja alapján 
beolvadásos különválás útján jogutódlással megszűnik. 
(2) Az ENKK általános jogutódja - a (3) bekezdésben meghatározott feladatok 
kivételével - az ÁEEK.
(3) Az ENKK Orvostechnikai Főosztálya és Kábítószerügyi Főosztálya az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetbe (a továbbiakban: OGYÉI) 
kerül át. Az ENKK Orvostechnikai Főosztálya és a Kábítószerügyi Főosztálya által 
ellátott feladatok tekintetében az ENKK jogutódja az OGYÉI.
(4) *  A (3) bekezdéstől eltérően az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a 
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet 18/B. §-a alapján az ENKK egészségügyi szakértői nyilvántartás vezetése, 
halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzék vezetése, valamint tápszerek 
vonatkozásában a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat törvényben 
meghatározott szabályai betartásának hatósági ellenőrzése feladatai tekintetében 
jogutód szerv a BFKH.
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18. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
megszüntetése

19. § (1) Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) 2017. március 31. napjával az 
Áht. 11. § (3b) bekezdés b) pontja alapján beolvadásos különválás útján jogutódlással megszűnik. 
(2) Az OTH általános jogutódja - a (3)-(5) bekezdésben meghatározott feladatok kivételével -
az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
(3) Az OTH
a) európai uniós projektjei megvalósításával és az e feladat menedzsmentjével kapcsolatos 
feladatai, továbbá
b) a munkaegészségügyi feladatai - a stratégiai és módszertani jellegű munkaegészségügyi 
feladatok kivételével -
tekintetében jogutód az Országos Közegészségügyi Intézet.
(4) Az OTH praxisprogramokkal kapcsolatos feladatai tekintetében az ÁEEK a jogutód.
(5) Az OTH-nak a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 
népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 
kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben megjelölt feladat- és hatáskörei, valamint 
az azokhoz kapcsolódó jogviszonyai tekintetében a közfeladat átvevője a BFKH, illetve a megyei 
kormányhivatalok.
(6) Az (1)-(5) bekezdés szerinti jogutódlásra a 2-7. § irányadó azzal az eltéréssel, hogy az e 
rendelkezésekben meghatározott 2016. december 31-ei határnap helyett 2017. március 31-ei 
határnap alkalmazandó.
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19. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 
megszüntetése

20. § (1) A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NEFI) 2017. 
március 31. napjával az Áht. 11. § (3b) bekezdés b) pontja alapján beolvadásos 
különválás útján jogutódlással megszűnik. 
(2) A NEFI általános jogutódja - a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feladatok 
kivételével - az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
(3) A NEFI egészségügyi szolgáltatói feladatai tekintetében az ÁEEK a jogutód.
(4) *  A NEFI európai uniós projektjei megvalósításával és az e feladat 
menedzsmentjével kapcsolatos feladatai tekintetében jogutód az Országos 
Közegészségügyi Intézet.
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20. Az Országos Epidemiológiai Központ 
megszüntetése

21. § (1) Az Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban: OEK) 2017. március 
31. napjával az Áht. 11. § (3b) bekezdés b) pontja alapján beolvadásos különválás 
útján jogutódlással megszűnik. 
(2) Az OEK általános jogutódja - a (3) bekezdésben meghatározott feladatok 
kivételével - az Országos Közegészségügyi Központ, azzal, hogy megnevezése 
Országos Közegészségügyi Intézetre módosul.
(3) Az OEK stratégiai és módszertani feladatai tekintetében jogutód az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma.
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385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 

ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási 
szerv kijelöléséről
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4. Az Országos Közegészségügyi Intézet 
népegészségügyi feladatai 1.

6. § Az Országos Közegészségügyi Intézet
1. klinikai mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatot végez, speciális, járványügyi jelentőséggel rendelkező területeken 
diagnosztikai hátteret biztosít,
2. a baktériumok, vírusok és paraziták okozta zoonózisok és vektorok által terjesztett megbetegedéseket azonosítja,
3. végzi a kórokozók molekuláris epidemiológiai vizsgálatát és az antibiotikum rezisztencia surveillance tevékenységet,
4. minőségellenőrző országos körvizsgálatot szervez,
5. nemzeti kórokozó törzsbankot, valamint tipizáló, referencia savóbankot tart fenn,
6. országos járványügyi referencia és BSL 3-4 laboratóriumot működtet, különös tekintettel a járványt okozó és 
bioterrorizmusra alkalmas veszélyes kórokozókra, ezen kórokozók diagnosztikai képességének fenntartására,
7. végzi a kórokozók kimutatásához szükséges módszerek, tesztek, vészhelyzeti oltóanyagok fejlesztését, oltóanyag-
ellenőrzéssel kapcsolatos laboratóriumi feladatok ellátását, immunbiológiai készítmények forgalomba hozatal előtti 
laboratóriumi bevizsgálását,
8. hazai járványügyi surveillance központként nemzetközi képviseletet lát el,
9. vizsgálja a környezettoxikológiai szempontból jelentős kockázatú környezeti szennyezőket,
10. vizsgálja az egészségkockázatot jelentő bel- és kültéri kémiai és biológiai levegő szennyezőket, irányítja az 
aerobiológiai hálózatot, levegő mintavevő egységeket tart fenn és üzemeltet,
11. méri, vizsgálja az ivóvizet, az ivóvízzel érintkező anyagokat, fürdővizet, minden szennyezőre kiterjedő közegészségügyi 
biztonsági laboratóriumot üzemeltet,
12. talajhigiénés tevékenységet lát el, vizsgálja és méri a talajszennyezőket, méri a talajkezelő anyagok hatását, 
egészségügyi szempontból vizsgálja a hulladékokat, különös tekintettel az egészségügyben keletkező hulladékokra,
13. vizsgálatokat végez a radioaktív hulladékok biztonságos tárolásának és elhelyezésének érdekében, honvédelmi és 
polgári védelmi feladatok végrehajtásában közreműködik,
14. vizsgálja és méri a lakossági, foglalkozási, orvosi, civilizációs és környezeti sugárterhelést és ésszerű csökkentésének 
lehetőségeit, vizsgálja és nyomon követi a természetben található radioaktív anyagok felhasználását, továbbá azok 
bedúsulását eredményező ipari folyamatokat; ellenőrző méréseket végez a felszíni vizek magyarországi szakaszain, ha 
azok lakossági ivóvízként vagy az élelmiszergyártás során technológiai vízként kerülnek hasznosításra,
15. az ország egész területén végzi a nem-ionizáló sugárzás lakossági és munkahelyi expozícióinak mérését,
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4. Az Országos Közegészségügyi Intézet 
népegészségügyi feladatai 2.

6. § Az Országos Közegészségügyi Intézet
16. nyomon követi a szabadban a természetes külső sugárterhelés alakulását és ennek érdekében országos lefedettségű 
környezeti termolumineszcens dozimetriai (TLD) hálózatot működtet,
17. foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátási tevékenységet végez, melynek keretében járóbeteg-szakrendeléseket 
működtet,
18. végzi a behívott, illetve foglalkozási betegség gyanújával beutalt betegek szakvizsgálatát és ellátását, bejelenti a 
foglalkozási megbetegedéseket és elbírálja a megbetegedések foglalkozási eredetét, valamint a fokozott expozíciós 
eseteket, végzi a bejelentésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, a foglalkozási betegségeket véleményező 
bizottságokat működteti,
19. végzi a jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges 
szakorvosi vizsgálatokat, továbbá ellátja a szakmai és személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatával és 
véleményezésével kapcsolatosan a jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat és elbírálja az egészségügyi dolgozók 
egészségi alkalmasságát első és másodfokon, továbbá végzi másodfokon a tanulók beiskolázás előtti szakmai orvosi 
alkalmassági vizsgálatát,
20. II. fokú és soron kívüli munkapszichológiai alkalmassági vizsgálatokat végez,
21. ellátja a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági 
elbírálásával kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi orvosi feladatokat,
22. ellátja a munkahigiéné és foglalkozás-egészségügy területén a munkahelyi expozíciós vizsgálatokhoz tartozó 
referencialaboratóriumi funkciókat (kémiai vizsgálatok, mérések végzése, véleményezése, minőségbiztosítása),
23. ellátja a túlnyomásos munkahelyen foglalkoztatottak orvosi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan jogszabály által 
hatáskörébe utalt feladatokat,
24. az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak foglalkozási betegsége, fokozott expocíciós esete 
szolgálattal összefüggő jellegének megállapításához, minősítéséhez jogszabály alapján véleményt ad,
25. működteti a hajózási egészségi alkalmasság másodfokú vizsgálatát végző bizottságot,
26. végzi a dolgozók, munkahelyek, munkafolyamatok zaj- és rezgésterhelésének mérését, kockázatbecslését,
27. végzi a környezeti és közlekedési zaj és környezeti rezgés vizsgálatát,
28. végzi a környezeti és munkahelyi infra- és ultrahangméréseket,
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4. Az Országos Közegészségügyi Intézet 
népegészségügyi feladatai 3.

6. § Az Országos Közegészségügyi Intézet
29. végzi a munkahelyek és a szabadtéri megvilágítás vizsgálatát,
30. vizsgáló laboratóriumot működtet, melynek keretében monitorozza a munkahelyi és környezeti tényezőket, a vegyi 
anyagok és metabolitjaik minőségi azonosítását és mennyiségi meghatározását végzi,
31. ellátja a munkaegészségügyi ellátásban előforduló analitikai kémiai vizsgálatokra vonatkozó ellenőrző és módszertani 
kutató-fejlesztő tevékenységet,
32. ellátja az azbeszt- és rostmérési és szakvéleményezési feladatokat,
33. végzi a célzott vastagbélszűrés székletvér kimutatását, melynek érdekében központi laboratóriumot működtet,
34. bio-dozimetriai eljárásokkal felméri a sugársérült személyek által elszenvedett sugárdózisokat,
35. elvégzi az új orvosi röntgenberendezések alkalmazás előtti átvételi vizsgálatát, valamint a radioaktív anyagot tartalmazó, 
vagy ionizáló és nem-ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések, készülékek és védőeszközök vizsgálatát,
36. az európai uniós projektekkel kapcsolatos feladatok ellátásában részt vesz,
37. ellátja az egészségügyi alapellátás és egészségfejlesztés - ennek részeként a szervezett lakossági szűrések - területi 
szintű tervezési, monitoring, koordinációs és szervezési feladatait, melynek keretében biztosítja a lakosság egyenlő 
hozzáférését az ellátásokhoz és egészségfejlesztő szolgáltatásokhoz,
38. ellátja a populációs szintű primer prevenciós szolgáltatásokat, monitorozza és elemzi a lakosság egészségi állapotának 
és az azt befolyásoló kockázati tényezőknek az alakulását, valamint javaslatot tesz az egészségkockázatok csökkentésére 
irányuló intézkedésekre, programokra,
39. végzi a felnőtt és gyermek lakosság számára az egészségfejlesztési és közegészségügyi kommunikációt, felkészíti a 
lakosságot az egészséget veszélyeztető ártalmakra, felhívja a figyelmet az egészséget fejlesztő öngondoskodásra, elősegíti 
az egészséges és biztonságos életkörülmények, életmód kialakítását.
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5. Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése 
1.

7. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként - ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik - a járási 
hivatalt jelöli ki. 

(2) A Kormány a járási hivatalt jelöli ki a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvényben meghatározott állami 
családvédelmi szolgálat működtetésére.

(3) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 15. § (1)-(3a), (7) és (8a) bekezdése 
alkalmazásában az érintett lakóhelye, tartózkodási helye, munkahelye vagy a megbetegedés helye szerint illetékes járási 
hivatalt jelöli ki.

(4) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a tevékenység végzésének helye szerint illetékes járási hivatalt 
jelöli ki a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.)

a) 29. § (1) bekezdése,

b) 32. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában.

(5) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 23. § (1) bekezdésének 
alkalmazása során egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi dolgozó lakóhelye vagy az egészségügyi 
szolgáltató telephelye szerint illetékes járási hivatal jár el.

(6) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 
szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a járási hivatal és a kormányhivatal jár el a gyógyászati segédeszköz-
forgalmazási tevékenység tekintetében.



©gresz 29

5. Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése 
2.

9. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a kormányhivatalt jelöli ki
a) az 1991. évi XI. törvény 4/A. § (1) bekezdése (szúnyogirtás),
b) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
ba) 45. § (1) bekezdése (nukleáris baleset),
bb) 47. § (1) bekezdése,
c) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 20. § (7) bekezdése,
d) az Eütv.
da) 228. § (4) bekezdése (egészségügyi válsághelyzet),
db) 229. § (3) bekezdése,
dc) 232/B. § (2) bekezdése,
e) az Eüak.
ea) 15. § (1) és (2) bekezdése,
eb) 16/A. § (2)-(4) bekezdése,
f) a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Nvt. 7. § (9) bekezdése,
g) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. 
évi CXIII. törvény 25. § (4) bekezdés f) pontja,
h) az egészségügyi államigazgatási feladatok tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 2. §-a
szerinti feladatok ellátására.
(2) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a 
honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok és a rendvédelmi szervek, 
valamint az Országgyűlési Őrség - ide nem értve a büntetés-végrehajtási szervezetnek a fogvatartottak elhelyezésére és 
foglalkoztatására létrehozott büntetés-végrehajtási szerveit - vonatkozásában a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, 
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi 
joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről 
szóló kormányrendeletben meghatározott elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlóját jelöli ki az Nvt. 
2. § (9) bekezdése és 7. §-a szerinti feladatok ellátására. 
(3) A Kormány hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki az Eütv. 110. § (4) bekezdése, valamint 238. § (3) bekezdése szerinti 
feladatok ellátására.
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5. Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése 
3.

8. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki
a) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.)
aa) 4. § (1) bekezdés k), l) és o) pontja,
ab) 6. § (1) bekezdés p) pontja,
b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
ba) 56. § (6) bekezdése,
bb) 159. § (5) bekezdés c) pontja,
bc) 159. § (6) bekezdése,
bd) 161. § (4) bekezdése,
be) 180. § (1) bekezdése,
bf) 215. § (4) bekezdése,
bg) 243. § (7) bekezdése,
c) az Eüak.
ca) 15. § (3b) bekezdése,
cb) 19/B. §-a,
d) a Kbtv.
da) 6. § (1) és (2) bekezdése,
db) 7. §-a,
dc) 8. § (5) bekezdése,
dd) 10. § (3) bekezdése,
de) 20. § (2) bekezdése,
df) 23. §-a,
dg) 25. § (5) bekezdése,
dh) 26/A. §-a,
di) 32. § (2) és bekezdése,
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5. Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése 
4.

8. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki
e) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény
ea) 1/A. § (3)-(5) bekezdése,
eb) 1/I. § (8) bekezdése,
ec) 1/J. § (3) bekezdése,
ed) 2. § (7) és (8) bekezdése,
ee) 2/E. § (2) és (10) bekezdése,
ef) 2/F. § (2) és (3) bekezdése,
eg) 4. § (2)-(4) bekezdése,
eh) 5. § (2), (3) és (5) bekezdése,
ei) 5/A. § (1), (7), (8a), (10) és (11) bekezdése,
ej) 5/B. § (1), (4) és (5) bekezdése,
ek) 7. § (7) és (11) bekezdése,
el) 10. § (2) bekezdése,
em) 11/A. § (4) bekezdése,
en) 11/B. § (1)-(3) bekezdése,
eo) 14. § (17) bekezdése,
f) a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének 
szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény
fa) 12. § (2) bekezdése,
fb) 22. § (1) bekezdése,
fc) 25. § (3) bekezdés d) pontja és (4) bekezdése,
fd) 26. § (2a), (6) és (7) bekezdése,
fe) 27. § (5) bekezdése,
ff) 28. § (5) bekezdése,
g) az iskolai egészségfejlesztési programok tekintetében a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 1. §
19. pontja,
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5. Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése 
5.

8. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki
h) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 14. §-a szerinti feladatok ellátására.
(2) Az országos tisztifőorvos kijelöli a mikrobiológiai referencia laboratóriumokat, valamint a járványügyi feladatok ellátására
kijelölt laboratóriumokat. Ha a kijelölés érinti a kormányhivatalt, a kijelöléshez a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter
egyetértése szükséges.
(3) Az országos tisztifőorvos munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként részt vesz
a) a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák 
megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben,
b) a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében,
c) az európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos, jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali 
folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén,
d) a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
megoldásában,
e) a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében.
(4) A Kormány alapnyilvántartást vezető szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki az Eütv. 111. § (6) bekezdése szerinti 
feladat ellátására.
(5) A Kormány működési nyilvántartást vezető szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki az Eütv. 112. § (7a) bekezdése 
szerinti feladat ellátására.
(6) A Kormány nemzeti koordinációs fókuszpontként az országos tisztifőorvost jelöli ki az Egészségügyi Világszervezet 
Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének kihirdetéséről szóló 2005. évi III. törvénnyel kihirdetett, az Egészségügyi 
Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye 5. Cikk 2. pont a) alpontja szerinti feladat ellátására.
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5. Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése 
6.

10. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost és a kormányhivatalt jelöli ki
a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. 
évi LXXX. törvény 43. § (1) bekezdés g) pontja,
b) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdés g) pontja,
c) az Ebtv. 10. § (4) bekezdése,
d) az Eütv.
da) 123. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése,
db) 143. §-a,
e) az Eüak.
ea) 15. § (2a)-(3b) és (8a) bekezdése,
eb) 16/A. § (1) bekezdése,
ec) 19. § (1) és (2) bekezdése,
ed) 20. § (3a) bekezdése,
f) a Kbtv. 33. § (3) bekezdése,
g) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 2. § (1) 
bekezdése és 34. § (2) bekezdése
szerinti feladatok ellátására.
(2) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 6. §-a szerinti feladatokat a miniszter jogszabály szerint, az országos 
tisztifőorvos és a kormányhivatal útján látja el.
(3) Az Eütv. 48. § c) pontja szerinti feladatokat az országos tisztifőorvos és a kormányhivatal látja el..
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5. Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése 
7.

11. § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost, a kormányhivatalt és a járási 
hivatalt jelöli ki
a) az Eüak. 5. § (3) bekezdése,
b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 37. § (4) bekezdés b) pontja,
c) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. 
törvény
ca) 23. § d) pontja,
cb) 24. § e) és f) pontja
szerinti feladatok ellátására.
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5. Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése 
8.

12. § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki
a) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 18/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti feladatok ellátására, valamint
b) az Ehi. 6. § (1) bekezdés g) pontja szerinti feladatok ellátására,
c) az Eütv. 217. § (7) bekezdése szerinti halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzéket vezető szervként,
d) az Eütv. 234/A. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szakértői nyilvántartást vezető szervként.
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5. Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése 
9.

16. § (9) A Kormány
a) a biocid termék forgalomba hozatalához és felhasználásához szükséges engedély kiadása iránti és regisztrációs 
eljárásban,
b) a biocid termék forgalomba hozatalához és felhasználásához szükséges engedély és a regisztráció megújítása és 
elismerése iránti eljárásban,
c) a biocid termék korlátozott és ellenőrzött felhasználás céljára történő forgalomba hozatalának ideiglenes engedélyezése 
iránti eljárásban,
d) az engedélyezett, illetve a regisztrált biocid termék további forgalmazásának megtiltására, valamint a módosított engedély
és regisztráció kiadására, elvégzésére irányuló eljárásban, valamint
e) a biocid termék vagy biocid termékben való felhasználásra szánt hatóanyag kísérlet vagy vizsgálat céljára történő 
forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése iránti eljárásban a biocid termék és hatóanyaga, valamint a 
nem hatóanyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxikológiai hatásának vizsgálata, továbbá az 
anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata kérdésében
a Pest Megyei Kormányhivatalt szakhatóságként jelöli ki.
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5. Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése 
9.

16. (10) A Kormány a sírhely hamvasztáshoz szükséges megnyitására vonatkozó engedélyezési eljárásban, jogszabályban 
meghatározott rendkívüli halálesetkor és az eltemetéstől számított 25 éven belül - annak elbírálására, hogy a rendkívüli 
halálesethez kapcsolódó nyomozási feladatok a hamvasztást követően biztosíthatók-e - elsőfokú eljárásban az elhalálozás 
helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az elhalálozás helye szerint illetékes rendőr-
főkapitányságot szakhatóságként jelöli ki.
(11) A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §-a) engedélyezésére irányuló eljárásban
a) a Magyarországon még nem elfogadott, új megelőző, terápiás vagy diagnosztikus eljárás, módszer alkalmazása esetén, 
ha azzal összefüggésben a betegen invazív beavatkozást végeznek,
b) a genetikailag determinált betegség kialakulásával, jellegzetességeivel foglalkozó, a populációs genetika, szomatikus 
genetika, genetikai epidemiológiai kérdéskörre irányuló kutatás esetén,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó, több központban végzett kutatás esetén, d) az Eütv. 161. § (1) és (3) bekezdése szerinti 
kutatás esetén
az Egészségügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: ETT) Tudományos és Kutatásetikai Bizottságát 
szakhatóságként jelöli ki.
(12) A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §-a) engedélyezésére irányuló eljárásban az 
emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal, az embriókkal, ivarsejtekkel, őssejtekkel végzendő beavatkozásokkal 
és kutatásokkal, a gén- és sejtterápiával végzett beavatkozásokkal, továbbá az emberi génállományt érintő 
beavatkozásokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetén az ETT Humán Reprodukciós Bizottságát 
szakhatóságként jelöli ki.



©gresz 38

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről
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7. § A NEAK ellátja a jogszabályokban meghatározott 
feladatait, ennek keretében 1.

(1) a) szerződést köt és szakmai szempontból ellenőrzi azok teljesülését
aa) az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására,
ab) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására, gyógyászati ellátás nyújtására és az ehhez kapcsolódó 
ártámogatás elszámolására, folyósítására,
ac) a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás 
támogatással történő rendelésére,
ad) az orvossal gyógyszer, gyógyászati segédeszköz saját maga vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója 
részére (pro família) támogatással történő rendelésére,
ae) az egészségügyi szolgáltatóval egészségügyi szakellátás igénybevételéhez szükséges beutalásra,
b) az E. Alap kezelésének keretében végzi a finanszírozással és ártámogatás elszámolással kapcsolatos feladatokat,
c) vezeti a társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről, gyógyászati 
ellátásokról szóló egységes nyilvántartást,
d) ellátja a speciális finanszírozású gyógyszerek és orvostechnikai eszközök (tételes elszámolás alá eső hatóanyagok, 
egyszer-használatos eszközök és implantátumok, valamint különkeretes támogatási technikájú gyógyszerek) természetben 
történő biztosításával kapcsolatos, jogszabályban foglalt feladatokat, ennek keretében közbeszerzési eljárást folytat le és 
szerződést köt, továbbá a nem természetben biztosított, tételes elszámolás alá eső hatóanyagokra, egyszer-használatos 
eszközökre és implantátumokra az elszámolásra jogosult intézmények részére pénzügyi keretet biztosít, illetve a még 
országosan nem elterjedt nagy értékű eljárásokra, beavatkozásokra országos keretszámot, szolgáltatónként keretösszeget 
állapít meg,
e) vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat, így különösen
ea) Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a továbbiakban: TAJ) rendelkező személyek azonosító adatainak 
nyilvántartását, ideértve a TAJ igazolásával és a hatósági igazolványok kiadásával kapcsolatos adatokat is,
eb) a bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartását, ideértve az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultsággal és annak igazolásával kapcsolatos adatokat is,
ec) közreműködik az egészségbiztosítás jogosulti nyilvántartásának vezetésével, a nyilvántartás folyamatos 
monitorozásával kapcsolatos feladatok szakmai irányításában a kormányhivatalok vonatkozásában, illetve közreműködik 
ezen szervek fölötti törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésben a közhiteles jogviszony-nyilvántartás 
biztosítása érdekében,
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7. § A NEAK ellátja a jogszabályokban meghatározott 
feladatait, ennek keretében 2.

f) TAJ-t képez,
g) irányítja, működteti és fejleszti az egészségbiztosítás feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, 
gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről, valamint azok továbbításáról, továbbá ellátja az egészségügyi ágazati 
központi informatikai tevékenységet,
h) lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, a gyógyászati ellátások, az 
egészségügyi technológiák befogadásával kapcsolatos eljárásokat,
i) lefolytatja a jogszabályokban előírt egyedi engedélyezési, illetve méltányossági eljárásokat,
j) részt vesz az egészségbiztosítást érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a rövid-, közép- és 
hosszútávú fejlesztési koncepciók kidolgozásában,
k) feladatkörében közreműködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerződések előkészítésében, 
gondoskodik azok biztosítási kötelezettséggel és egészségbiztosítással kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról, 
kapcsolatot tart a kijelölt illetékes teherviselővel, illetve szervekkel, összekötő szervként és illetékes intézményként hajtja 
végre az európai uniós tagságból adódó, valamint az európai közösségi rendeletek által előírt feladatokat, továbbá részt 
vesz az uniós szakbizottságok, a nemzetközi szervezetek szakmai munkájában, ellátja a hatáskörébe tartozó nemzetközi 
kötelezettségvállalással összefüggő feladatokat,
l) véleményezi a kötelező egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok tervezetét, valamint javaslatot tesz e 
jogszabályok módosítására, új jogszabály megalkotására,
m) vezeti az országos várólista nyilvántartást és ellátja az országos várólista nyilvántartással kapcsolatban jogszabályban 
meghatározott feladatokat,
n) működteti és vezeti
na) az implantátum beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos beavatkozáson átesett érintettekre vonatkozó, az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 101/C. § (1) bekezdése szerinti, az egészségügyi 
szolgáltatói nyilvántartáshoz kapcsolódó informatikai felületet, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 22/B. §-a szerinti 
központi implantátumregisztert,
nb) az Eüak. 16/B. §-a szerinti Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regisztert,
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7. § A NEAK ellátja a jogszabályokban meghatározott 
feladatait, ennek keretében 3.

o) meghatározza a területi egészségügyi ellátás megszervezésének módszertanát, és irányítja a területi egészségügyi 
ellátás megszervezését,
p) részt vesz az egészségügyi szakellátási kapacitásokkal és ellátási területekkel kapcsolatos eljárásokban,
q) ellátja az egészségüggyel, az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos fejlesztési, elemzési, értékelési, kutatási, 
szakértői és szakmai támogatási feladatokat,
r) szakértőként eljár a Kormány által meghatározott szakkérdésekben,
s) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és továbbít,
t) ellátja mindazon további feladatot, amelyet jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.
(2) A Kormány térségi egészségszervezésért felelős államigazgatási szervként a NEAK-ot jelöli ki az Eütv. 146. § (1) 
bekezdése szerinti feladatok ellátására (elkészíti az adott egészségügyi térség egészségügyi fejlesztési programját) azzal, 
hogy ezt a feladatot az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal együttműködésben látja el.
(7) A nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló 
uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan 
a járási hivatalok felügyeleti szerve a NEAK.
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7. § (3) A kormányhivatal az egészségbiztosítási feladatai 
keretében ellátja

a) az E. Alapnak a feladatai ellátásához kapcsolódó előirányzatai tekintetében a gazdálkodással és az adatszolgáltatással 
kapcsolatos feladatokat,
b) a visszafizetési kötelezettséggel összefüggő eljárásokkal kapcsolatos feladatokat,
c) a foglalkoztató, valamint a kifizetőhely felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
d) *  az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével kapcsolatosan a másodfokú eljárás alapján szükséges feladatokat,
e) *  a másodfokú eljárás alapján az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési, és adatszolgáltatási 
feladatokat,
f) a miniszter felé az a)-e) pontban meghatározott feladatok, illetve a járási hivatal egészségbiztosítási feladatai végrehajtása 
során észlelt jogalkalmazási problémák jelzését,
g) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) VIII. fejezetében 
meghatározott megtérítési eljárásokkal kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,
h) az Ebtv. 35. § (5) bekezdése szerinti feladatot,
i) mindazon további feladatot, amelyet jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.
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7. § (4) Budapest Főváros Kormányhivatala 
egészségbiztosítási feladatai keretében országos 

illetékességgel ellátja

(4) Budapest Főváros Kormányhivatala egészségbiztosítási feladatai keretében országos 
illetékességgel ellátja
a) az Ebtv. 70. § c) pontja szerinti feladatot, valamint

(Ebtv. 70. § (1) Az egészségbiztosító a követelését
c) a 68/B. § szerinti megtérítésre kötelező határozattal
érvényesíti. A fizetési meghagyás hatósági határozat, a kiadására irányuló eljárásban hozott 
döntés ellen nincs helye fellebbezésnek.)

b) az Eütv. 207. § (2) bekezdése szerinti feladatot.
(207. § (2) A donor jogosult az adományozással összefüggésben szükséges egészségügyi 
ellátásának máshonnan meg nem térülő költségeinek megtérítésére, továbbá az 
adományozással kapcsolatos jövedelemkiesésének, valamint az adományozásról szóló 
nyilatkozat megtételével, az utazással összefüggésben ténylegesen felmerült és igazolt –
társadalombiztosítási jogviszonya alapján nem fedezett – költségeinek megtérítésére. Meg 
kell téríteni a donor szervkivételt elrendelő egészségügyi intézménybe történt átszállítása 
esetén az ebből keletkező többletszállítási költségeket is. E költségeket az E. Alap 
kezeléséért felelős szerv fizeti ki, melynek a költségvetés azt megtéríti.)
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7. § (5) A járási hivatal az egészségbiztosítási feladatai 
keretében ellátja 1.

a) a pénzbeli ellátásokkal, valamint a baleseti táppénzzel, a baleset üzemiségének elbírálásával, az utazási 
költségtérítéssel, a keresőképtelenség és keresőképesség felülvéleményezésével kapcsolatos feladatokat,
b) az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, 
gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás térítési díjának utólagos megtérítésével kapcsolatos feladatokat,
c) a közgyógyellátással kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,
d) *  a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az Európai 
Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat, továbbá az 
egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével, így különösen
da) a TAJ-jal rendelkező személyek azonosító adatainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
db) a bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartásával, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultsággal és annak igazolásával kapcsolatos feladatokat,
dc) a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az Európai 
Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat,
dd) az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési, és adatszolgáltatási feladatokat,
de) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. 
évi LXXX. törvény 44/C. § szerinti okirati bizonyítási eljárásokkal kapcsolatos feladatokat,
e) az anyatej-elszámolások fogadásával, ellenőrzésével, feldolgozásával kapcsolatos feladatokat,
f) elektronikus ügyintézéssel történő regisztrációval kapcsolatos feladatokat,
g) a TAJ számmal rendelkező, külföldön biztosított állampolgár bejelentésének fogadását és feldolgozását,
h) egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos megállapodáskötéssel kapcsolatos feladatokat,
i) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási 
kötelezettséget nem, vagy késedelmesen teljesítő természetes személy, foglalkoztató bírságolásával kapcsolatos 
feladatokat,
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7. § (5) A járási hivatal az egészségbiztosítási feladatai 
keretében ellátja 2.

j) a hatósági bizonyítvány kiállítását a családok otthonteremtési kedvezményének, illetve otthonteremtési kamattámogatás 
igénybevételéhez,
k) a hatósági bizonyítvány kiállítását a fennálló tartozásról,
l) az a)-k) ponthoz kapcsolódó adatkezelési és adatszolgáltatási feladatokat,
m) mindazon további feladatot, amelyet jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.
(5a) *  A járási hivatal az egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja az Ebtv. 27. § (1), (2), (5), (7) és (11) bekezdése 
szerinti feladatokat.
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473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével 

összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
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2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylé-
sének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 
(2) Az R1. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. § (1) Az Szt. 52. § (2) bekezdése szerinti egyeztetés érdekében a NEAK a nyilvántartása szerinti, megelőző év 
december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat - ide nem értve a jogosult betegségének BNO kódját - a közgyógyellátási 
igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási hivatalon keresztül a tárgyév január 31-éig megküldi a 
közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító járási hivatal részére. A NEAK által megküldött adatok között külön meg 
kell jelölni a tárgyévet megelőző évben kiadott és megszűnt hatályú közgyógyellátási igazolványokat.
(2) A közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító járási hivatal a NEAK által megküldött adatokat a tárgyév március 
31-éig egyezteti a saját nyilvántartása szerinti adatokkal. Ha az adatok között eltérés van, szükség esetén a 
közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási hivatalon keresztül további egyeztetést folytat a 
NEAK-kal és gondoskodik az adatok helyesbítéséről.”
(3) Az R1.
a) 6/A. § (3) bekezdés g) pontjában az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” szövegrész 
helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)” szöveg,
b) 40. § (3) bekezdésében az „Az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész 
helyébe az „A közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási hivatal” szöveg, valamint az „az OEP-
et” szövegrész helyébe az „a NEAK-ot” szöveg,
c) 42. § (5) és (7) bekezdésében az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg,
d) 42. § (6) bekezdésében, 43. § (2) és (3) bekezdésében az „az OEP” szövegrészek helyébe az „a NEAK” szöveg,
e) 42. § (8) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében, 44. § (6) bekezdésében az „Az OEP” szövegrész helyébe az „A NEAK” 
szöveg,
f) 44. § (5) bekezdésében az „az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész 
helyébe az „a közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási hivatal” szöveg, valamint az „az OEP” 
szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg
lép.
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19. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában 
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával 

összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről 
szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

(3) Az R10. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az OEP-től 2017. január 1-jén az ONYF-hez kerülő, a pénzbeli ellátásokkal, a baleseti táppénzzel és az 
utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök, valamint az átvett feladat- és hatáskörökhöz kötődő 
foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz és egyéb más, vagyoni értékű jogok tekintetében 2017. január 1-jétől az 
ONYF az OEP jogutódja. Az OEP-től átvételre kerülő feladatok ellátását biztosító informatikai rendszereket 2017. 
március 31. napjáig az ONYF szakmai iránymutatása szerint a NEAK működteti és üzemelteti, amelyhez a 
szükséges pénzügyi forrást az ONYF biztosítja. Ezen időszak alatt a NEAK gondoskodik a 
jogszabályváltozásoknak való megfeleltetésről. Az informatikai rendszereket az ONYF 2017. április 1-jétől veszi 
át, és az ahhoz kötődő foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz, valamint egyéb más, vagyoni értékű jogok 
tekintetében az ONYF 2017. április 1-jétől a NEAK jogutódja. E kérdések rendezésére az ONYF és az OEP, 
illetve az ONYF és a NEAK megállapodást köt.”

(4) Az R10. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A NEFI európai uniós projektjei megvalósításával és az e feladat menedzsmentjével kapcsolatos feladatai 
tekintetében jogutód az Országos Közegészségügyi Intézet.”
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464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról
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17. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 
386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

47. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. §
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A NEAK gazdálkodásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról -
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a miniszter által vezetett minisztérium 
gondoskodik.”
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Változás 1.

NRSZH megszűnik, feladatai
• Budapest Főváros Kormányhivatala
• Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
• Emberi Erőforrások Minisztériuma
• Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 

OEP megszűnik, feladatai
• NEAK
• Emberi Erőforrások Minisztériuma
• ONYF (pénzbeli ellátás, baleseti táppénz és az 

utazási költségtérítés)
• Budapest Főváros Kormányhivatala
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Változás 2.

ONYF egyes feladatai
• Budapest Főváros Kormányhivatala
• BFKH VIII. Kerületi Hivatala 

OBDK megszűnik, beolvad az Emberi Erőforrások 
Minisztériumába

Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet megszűnik, 
beolvad az AEEK-ba
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Változás 3.

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 
megszűnik, feladatai
• AEEK
• OGYÉI (kábítószerügy)
• Budapest Főváros Kormányhivatala (egészségügyi 

szakértői nyilvántartás vezetése, halottvizsgálati
szaktanácsadói névjegyzék vezetése, valamint 
tápszerek vonatkozásában a fogyasztókkal szembeni 
kereskedelmi gyakorlat törvényben meghatározott 
szabályai betartásának hatósági ellenőrzése)
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Változás 4.

OTH megszűnik, feladatai
• Emberi Erőforrások Minisztériuma
• Országos Közegészségügyi Intézet
• AEEK
• BFKH, illetve a megyei kormányhivatalok

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megszűnik, 
feladatai
• Emberi Erőforrások Minisztériuma
• AEEK
• Országos Közegészségügyi Intézet
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Változás 5.

Országos Epidemiológiai Központ  megszűnik, feladatai
• Országos Közegészségügyi Intézet
• Emberi Erőforrások Minisztériuma
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EMMI
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Egészségügyi ágazati koordinációs 
helyettes államtitkár
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Egészségügyi ellátórendszer 
működtetéséért felelős helyettes államtitkár
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Egészségbiztosítási Alap működtetéséért 
felelős helyettes államtitkár
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Országos tisztifőorvosi feladatokért felelős 
helyettes államtitkár
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Köszönöm a figyelmet
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