
157/2021. (III. 29.) Korm. rendelet 

a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról szóló 588/2020. 

(XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

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

következőket rendeli el: 

1. § (1) A központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról szóló 

588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó intézmények 

interfészen keresztül kötelesek a KKIGR-hez csatlakozni és az 1. mellékletben meghatározott 

adatokat szolgáltatni. 

(3a) Az egyházi fenntartásban álló közfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátó intézmények interfészen 

keresztül kötelesek a KKIGR-hez csatlakozni és a 2. mellékletben meghatározott adatokat 

szolgáltatni.” 

 (2) Az R. 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) A 3. § (1) és (3)–(4) bekezdése szerint kötelezett intézmények tekintetében az OKFŐ 

meghatározza a KKIGR bevezetéséhez szükséges kezdő adatszolgáltatások körét, módját, az egyes 

adatszolgáltatások részhatáridejét, valamint azok részletes eljárásrendjét. 

(4) A 3. § (3)–(4) bekezdése szerint kötelezett intézmények 2021. március 31-ig kötelesek kialakítani a 

KKIGR-rel való kapcsolatot biztosító interfészt, és 2021. április 1-jétől az 1. és 2. melléklet szerinti 

adatokat szolgáltatni a KKIGR részére.” 

2. § Az R. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. 

3. § Az R. 3. § (6) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés b) pontjában és 6. § (5) bekezdésében a „(3) és (4)” 

szövegrész helyébe a „(3)–(4)” szöveg lép. 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Orbán Viktor s. k., 

miniszterelnök 

1. melléklet a 157/2021. (III. 29.) Korm. rendelethez 

„2. melléklet az 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelethez 

A 3. § (3a) bekezdése szerint kötelezett intézmények által szolgáltatandó adatok köre 

 Adatkör Adattartalom Határidő  

1. Egészségügyi tevékenységgel összefüggő tárgyi eszközökre és készletekre vonatkozó adatok

 Az interfészleírásban meghatározottak szerint. folyamatos  

2. Egészségügyi tevékenységgel összefüggő kiadásokra és bevételekre vonatkozó adatok Az 

interfészleírásban meghatározottak szerint. folyamatos”  

 


