
42/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet 

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

hatályos: 2012.11.29 - 2012.11.29 

A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl, valamint a különleges jogrendben bevezethetı 
intézkedésekrıl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és 
hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl, valamint a különleges 
jogrendben bevezethetı intézkedésekrıl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –, 

a 4. § tekintetében a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 
1996. évi XXXI. törvény 47. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és 
hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –, 

az 5. § tekintetében az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) 
pont ca) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – 

a következıket rendelem el: 



 

1. § (1) Az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól szóló 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

[Az aktív fekvıbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: kórház) a 
miniszter által] 

„a) meghatározott, a kapacitásra és mőködésre – különösen az ágyszámra, mőtéti kapacitásra, 
a minısített idıszakban felmerülı többletigényekre – vonatkozó adatokat szolgáltat évente 
január 31-éig a megyei tisztifıorvos részére, és” 

a)
2 meghatározott, a kapacitásra és működésre – különösen az ágyszámra, műtéti kapacitásra, 

a minősített időszakban felmerülő többletigényekre – vonatkozó adatokat szolgáltat a 

megyei tisztifőorvos részére, és 

(2) Az R1. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

[A kórház vezetıje vagy vezetıik (a továbbiakban: vezetı)]  

„b) évente értékeli a honvédelmi feladatok végrehajtását, és arról december 31-ig írásban 
beszámol a megyei (fıvárosi) tisztifıorvosnak.” 

b)
3 évente értékeli a honvédelmi feladatok végrehajtását, és arról írásban beszámol a megyei 

tisztifőorvosnak. 

(3) Az R1. 2. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás keretében személyes adat nem 
szolgáltatható. A megyei tisztifıorvos az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat összesítve 
az országos tisztifıorvos útján megküldi a miniszter részére.” 

(3)4 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás keretében személyes adat nem 

szolgáltatható. A megyei tisztifőorvos az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat összesítve 

megküldi a miniszter részére. 

2. § Az R1. 7. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(3) A (2) bekezdés szerinti, adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltató az adatokat a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet térségi 
egészségszervezési központja útján megküldi a megyei tisztifıorvosnak, aki az országos 
tisztifıorvos közremőködésével továbbítja azokat a miniszter részére. Az Országos 
Mentıszolgálat vezetıje az adatokat közvetlenül a miniszter részére küldi meg.” 

(3)10 A (2) bekezdés szerinti, adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltató az adatokat a megyei 

tisztifőorvosnak küldi meg, aki továbbítja azokat a miniszter részére. Az Országos 

Mentőszolgálat vezetője az adatokat közvetlenül a miniszter részére küldi meg. 

3. § Hatályát veszti az R1. 



a) 2. § (4) bekezdése, 

(4) A miniszter által felkért szakmai kollégium a megadott szempontok figyelembevételével 

javaslatot készít a szükségkórházak és orvosi segélyhelyek (a továbbiakban együtt: 

szükséggyógyintézetek) eszköz- és gyógyszernormáinak kialakításához. 

b) 3. § (5) bekezdése, 

(5)7 A megyei tisztifőorvos határozatban kijelöli a más egészségügyi intézménytől 

átcsoportosítható, megfelelő számú és szakmai összetételű egészségügyi személyzetet, ha a 

szükséggyógyintézet működtetése a kórház saját állományából nem biztosítható. 

c) 4. § a) pontjában a „továbbá a 3. § (5) bekezdése szerint kijelölteket is,” szövegrész, 

d) 5. §-a. 

3. A honvédelmi feladatok megelızı védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején 

5. §8 A megyei tisztifıorvos megelızı védelmi helyzet vagy rendkívüli állapot idején tömeges 
ellátás biztosítása érdekében szükség szerint 

a) kezdeményezi a szükséggyógyintézet igénybevételét, 

b) a hadkiegészítı parancsnokságnál kezdeményezi a szükséggyógyintézet telepítésére kijelölt 
objektum rendelkezésre bocsátását, 

c) elrendeli szükséggyógyintézet telepítését, illetve 

d) kezdeményezi a feladatok ellátásához szükséges polgári védelmi szakalegységek 
aktivizálását. 

 



4. § (1) A tőzvédelem és a mőszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös 
szabályairól szóló 28/2000. (X. 11.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § 

a) (2) bekezdésében az „Egészségügyi Minisztériumot” szövegrész helyébe az 
„egészségügyért felelıs miniszter által vezetett minisztériumot” szöveg, 

b) (3) bekezdésében az „az ÁNTSZ területileg illetékes megyei intézetét” szövegrész helyébe 
az „a fıvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét” szöveg, 

c) (4) bekezdésében az „egészségügyi minisztert” szövegrész helyébe az „egészségügyért 
felelıs minisztert” szöveg 

lép. 

(2) Hatályát veszti az R2. 4. § (5) bekezdése. 



5. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért 
és igazgatási jellegő szolgáltatásaiért fizetendı díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (a 
továbbiakban: R3.) 2. §-a a következı (12) bekezdéssel egészül ki: 

„(12) Az 1. melléklet I.3. pontja szerinti eljárások jogorvoslati díját az Egészségügyi 
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 10032000-00285788-00000000 számú számlájára 
kell befizetni.” 

(2)1 

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követı napon lép 
hatályba. 

(2) Az 5. § (2) bekezdése az e rendelet kihirdetését követı 31. napon lép hatályba. 

 

1 Az 5. § (2) bekezdése a 6. § (2) bekezdése alapján 2012. december 29-én lép hatályba. 

 


