
11/2020. (VII. 10.) BM utasítás a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégia megvalósításához, az 

egészséginformatikai fejlesztések koordinációjához szükséges feladatokról 

hatályos: 2020.07.11 - 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján az alábbi utasítást adom ki: 

1. § Ezen utasítás alkalmazásában 

1. egészséginformatikai érintettség: olyan fejlesztési projekt, terv, szabályozási javaslat, mely 

a) fenntartási időszakban van, hatályos támogatási szerződés alapján megvalósítási szakaszban van, 

vagy tervezés alatt áll, 

b) kedvezményezettje központi államigazgatási szervezet, vagy annak irányítása alatt működő 

intézmény, illetve helyi önkormányzat, vagy annak irányítása alatt működő intézmény, és 

c) támogatási dokumentumában, műszaki követelményeiben, illetve megvalósíthatósági 

tanulmányában leírtak szerint részben vagy egészben 

ca) egy közfinanszírozott egészségügyi intézmény vagy közfinanszírozott egészségügyi ellátórendszer 

bármely más szereplője mint felhasználó részére készült, készülő vagy tervezett bármilyen 

információtechnológiai megoldást, illetve módszertant valósít meg, 

cb) az egészségügyi intézményrendszer és/vagy közfinanszírozott egészségügyi ellátórendszer 

bármely szereplője által keletkeztetett és bármilyen céllal gyűjtött, tárolt, feldolgozott, illetve 

továbbított adatok kezelését, illetve felhasználását valósítja meg, vagy 

cc) az egészségügyi ellátással kapcsolatos irányítási-szervezési feladatot valósít meg. 

2. Nemzeti Egészséginformatikai Testület: a belügyminiszter, az emberi erőforrások minisztere, az 

innovációért és technológiáért felelős miniszter, a miniszterelnök kabinetfőnöke által létrehozott 

Nemzeti Egészséginformatikai Fórum szakmai munkáját támogató testület. 

2. § Ezen utasítás hatálya 

a) a Belügyminisztériumra (a továbbiakban: Minisztérium), 

b) a belügyminiszter által irányított vagy felügyelt költségvetési szervekre, 

c) a 7. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a b) pont szerinti szervek által irányított vagy felügyelt 

költségvetési szervekre, 

d) a 7. § (2) bekezdésben foglaltak szerint a belügyminiszter szakmai irányítása alá tartozó gazdasági 

társaságokra 

terjed ki. 

3. § A Minisztérium szervezeti egységei, valamint a 2. § b)–d) pontja szerinti szervek 



a) támogatják a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégia (a továbbiakban: Stratégia) megvalósítását, 

valamint 

b) a Stratégia megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében, ezen utasításban foglaltak szerint 

együttműködnek az egészségügy területén jelenleg fejlesztés alatt álló, illetve a közeljövőben 

fejlesztésre kerülő alkalmazások hatékony, összehangolt megvalósítása érdekében a Nemzeti 

Egészséginformatikai Testülettel (a továbbiakban: NEIT). 

4. § A Minisztérium szervezeti egységei, valamint a 2. § b)–d) pontja szerinti szervek a feladat- és 

hatáskörükben, az egészséginformatikát érintően 

a) a Stratégiában megfogalmazott elveket és stratégiai célokat, valamint a NEIT által megfogalmazott 

javaslatokat, ajánlásokat a projekttervezés és -megvalósítás során szem előtt tartják és érvényesítik, 

b) biztosítják a NEIT koordinatív feladatainak ellátását, együttműködnek a NEIT-tel a projektek 

tervezése és megvalósítása során, 

c) a NEIT által feladatkörében kért felvilágosítást, adatszolgáltatás-kérést teljesítenek, 

d) a fejlesztési és informatikai terveket, projektjavaslatokat, megvalósíthatósági tanulmányokat és 

beszerzési igényeket a NEIT-tel jelen utasításban foglaltak szerint egyeztetik, 

e) az általuk bonyolított, folyamatban lévő projektekről, programokról és pályázatokról szükség 

szerinti adatszolgáltatást biztosítanak a NEIT részére, valamint 

f) az általuk bonyolított, folyamatban lévő projektek, programok és pályázatok megvalósításáról 

tájékoztatják a NEIT-et. 

5. § A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás 

(a továbbiakban: BM SZMSZ) 1. melléklet 100. § (1) bekezdés szerinti, egészséginformatikai 

érintettségű tervezetet a belső egyeztetést megelőzően az előkészítésért felelős főosztály a NEIT 

részére véleményezésre megküldi, és a tervezetet a NEIT álláspontjával együtt adja át a szabályozási 

és koordinációs helyettes államtitkárnak. 

6. § (1) A 2. § szerinti szervek az éves informatikai beszerzési tervnek és éves informatikai fejlesztési 

tervnek a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított 

közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ Kr.) 7. § a) 

pontja szerinti, a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ) részére történő 

benyújtása előtt, legkésőbb a tárgyévet megelőző év július 31-ig az éves informatikai beszerzési 

tervnek és éves informatikai fejlesztési tervnek az egészséginformatikai érintettségű részét a NEIT 

részére véleményezésre benyújtják. 

(2) A 2. § szerinti szervek a feladatkörükbe tartozóan egészséginformatikai projektet csak miniszteri 

jóváhagyással valósíthatnak meg, amelyet a miniszter a NEIT útján is gyakorolhat. Ennek érdekében 

az általuk tervezett, az egészséginformatikát érintő projektjavaslatokat, megvalósíthatósági 

tanulmányokat és beszerzési igényeket a NEIT részére véleményezésre benyújtják, a feladatkörükbe 

tartozóan egészséginformatikát érintő, a DKÜ Kr. szerinti informatikai beszerzési igényt és rendkívüli 



informatikai beszerzésre vonatkozó igényt a NEIT véleményének beszerzését követően küldik meg a 

DKÜ részére. 

(3) A 2. § szerinti szervek a NEIT-től történő ezen utasítás szerinti egyeztetést és véleményezést a 

http://neit.gov.hu címen megtalálható űrlapon kezdeményezik. 

7. § (1) A 2. § b) pontja szerinti szerv vezetője gondoskodik ezen utasításnak az irányítása vagy 

felügyelete alá tartozó költségvetési szerv általi betartásáról. 

(2) A BM SZMSZ 1. melléklet 4. függelékében megjelölt, a miniszter által átruházott hatáskörben 

eljáró állami vezető gondoskodik ezen utasításnak a belügyminiszter szakmai irányítása alatt álló 

gazdasági társaságok általi betartásáról. 

8. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 

 


