
47/2018. (XII. 21.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az országos 

gyógyintézetekkel kapcsolatos módosításáról1 

hatályos 2019.01.01 - 2019.01.02 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés r) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 

rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 

(V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 

a következőket rendelem el: 

1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása 

1. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 60/2003. ESZCSM rendelet) 5. §-a a következő 

(2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A (2) bekezdés szerinti országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet 

a) a miniszter és a miniszter irányítása alá tartozó intézmények felkérésére véleményt nyilvánít, és 

szakterületén javaslatot tesz, valamint jogszabályban foglalt esetben szakvéleményt ad 

aa) egészségügyi stratégiai kérdésben, 

ab) az új vizsgálati módszerekről és gyógyító-megelőző eljárások alkalmazásának feltételeiről, 

ac) az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltételeire vonatkozóan, 

ad) képzési programok, fejlesztések tekintetében, 

ae) a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök támogatásával és támogatásba való befogadásával 

kapcsolatos eljárások során, 

b) kijelölés esetén közreműködik az adott szakterület adatgyűjtésében, 

c) kijelölés esetén szakterületén szakértői feladatokat lát el, 

d) kijelölés esetén betegségregisztert működtet szakterülete betegségcsoportjában, 

e) szakmai és módszertani szempontból segíti a szakterületéhez tartozó intézmények munkáját, 

f) véleményezi a feladatkörét érintő, részére megküldött jogszabálytervezeteket, 

g) tevékenységéről, egészségügyi-szakmai fejlesztési javaslatairól évente jelentést készít a miniszter 

részére, 
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h) szakterületén jogszabályban meghatározottak szerint közreműködik a határon túli magyar betegek 

ellátásában. 

(2b) Az országos társ-gyógyintézet országos gyógyintézeti feladatait az illetékes 5. mellékletben 

meghatározott országos gyógyintézettel szakmai együttműködésben teljesíti oly módon, hogy az 

együttműködés tartalmáról megállapodást kötnek. 

(2c) A (2) bekezdés szerinti országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet transzlációs 

gyógyászati tevékenységet is folytatnak, ennek során más tudományágak és technológiák 

eredményeinek, valamint az alapkutatási eredmények átültetését felhasználva előmozdítják az 

egészségügyi tevékenység végzése során a prevenciót, a diagnosztikai vizsgálatokat, a betegek 

ellátását, az oktatást és a tudományos kutatást.” 

(2) A 60/2003. ESZCSM rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontjában az „egészségügyért felelős miniszter” 

szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg lép. 

2. Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 

módosítása 

2. § (1) Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet (a 

továbbiakban: 12/2011. NEFMI rendelet) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A szakmai kollégium működtetési költségeit a miniszter által vezetett minisztérium (a 

továbbiakban: minisztérium) az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK), valamint 

a 2. mellékletben meghatározott országos gyógyintézetek költségvetésében biztosítja. A működtetési 

költségek a szakmai kollégium tevékenységének ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket 

foglalják magukban. A szakmai kollégium tisztségviselőivel az ÁEEK évente megbízási szerződést köt. 

A tagozatok vezetőivel a 2. mellékletben meghatározott tagozat esetén az ott meghatározott 

országos gyógyintézet, az egyéb tagozatok vezetőivel, valamint a tanácsok elnökeivel az ÁEEK 

szerződést köt, amelynek keretében szabályozzák a szakmai kollégium tevékenységének ellátása 

során felmerülő költségek és díjazás elszámolásának feltételeit.” 

(2) A 12/2011. NEFMI rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A szakmai kollégium és mindegyik tagozata, valamint tanácsa – az ÁEEK koordinálásával, a 2. 

melléklet szerinti tagozat esetén az országos gyógyintézet közreműködésével – ügyrendet és 

munkatervet dolgoz ki. A szakmai kollégium ügyrendjét és munkatervét a miniszter, a tagozatok 

ügyrendjét és munkatervét a szakmai kollégium elnöke, a tanácsok ügyrendjét és munkatervét az 

azonos elnevezésű tagozat vezetője hagyja jóvá.” 

(3) A 12/2011. NEFMI rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3/A. § Az ÁEEK és a 2. melléklet szerinti országos gyógyintézet az e rendelet szerinti jegyzőkönyv, 

emlékeztető, ügyrend és munkaterv kötelező formai elemeit a szakmai kollégium honlapján 

közzéteszi.” 

(4) A 12/2011. NEFMI rendelet 5. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki: 



„(4a) A 2. mellékletben meghatározott tagozatok vezetőjét a (2)–(4) bekezdésben foglaltaktól 

eltérően a szakterületén illetékes országos gyógyintézet vezetőjével egyeztetve nevezi ki a miniszter. 

(4b) A 2. mellékletben meghatározott tagozatok titkársági feladatait a 2. melléklet szerinti országos 

gyógyintézet látja el.” 

(5) A 12/2011. NEFMI rendelet a következő 11/B. §-sal egészül ki: 

„11/B. § Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az országos gyógyintézetekkel 

kapcsolatos módosításáról szóló 47/2018. (XII. 21.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) 

megállapított 5. § (4a) és (4b) bekezdését, valamint a Módr. 1. mellékletével megállapított 2. 

melléklete szerinti tagozatok működésére vonatkozó rendelkezéseket a Módr. hatálybalépésekor 

megbízással rendelkező tagozatok vezetői megbízása lejártát követően kell alkalmazni.” 

(6) A 12/2011. NEFMI rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. 

3. Záró rendelkezések 

3. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba. 

1. melléklet a 47/2018. (XII. 21.) EMMI rendelethez 

„2. melléklet a 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelethez 

  A B 

  Országos gyógyintézet Tagozat 

1 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
Kardiológia tagozat 

Szívsebészet tagozat 

2 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Csecsemő- és gyermekgyógyászat tagozat 

3 
Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos 

Traumatológiai Intézet 
Traumatológia és kézsebészet tagozat 

4 
Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai 

Intézet 
Pszichiátria és Pszichoterápiás tagozat 

5 
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai 

és Infektológiai Intézet 

Transzfuziológia és hematológia tagozat 

Infektológia tagozat 

6 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 
Neurológia tagozat 

Idegsebészeti tagozat 

7 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Tüdőgyógyászati Tagozat 

8 Országos Onkológiai Intézet Onkológia és Sugárterápia Tagozat 



9 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
Rehabilitáció, fizikális medicina és gyógyászati 

segédeszköz tagozat 

10 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet Reumatológia Tagozat 

11 Országos Sportegészségügyi Intézet Sportegészségügy tagozat 

” 

 

1 A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. 

napjával. 
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