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47-48. hét
Megjelent

Hatály

Tárgy
Főbb módosult jogszabályok:
- A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet
módosítás

az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek
módosításáról

MK_178. szám
2015. 11. 27.
2015.11.19.

- A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm.
rendelet
[A Duális Képzési Tanács tagjai kiegészülnek egy fővel, a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciájának delegáltjával. A DKT tagokat a miniszter bízza meg és vonja vissza
megbízásukat. A DKT minősíti a duális képzés szakmai gyakorlóhelyét.)
- A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes
kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 A felsőoktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely közötti együttműködési
megállapodásaiban foglalt, valamint a belső gyakorlóhelyei által biztosított hallgatói
létszámkapacitás nem lehet kevesebb, mint a felsőoktatási intézmény adott
a) felsőoktatási szakképzésén, mesterképzési szakján tanulmányokat folytató hallgatók
létszámának 50%-a,
b) alapképzési szakján tanulmányokat folytató hallgatók létszámának 30%-a
c) osztatlan szakján tanulmányokat folytató hallgatók létszámának 20%-a.
Az együttműködési megállapodást legalább egy évre kell kötni. Kötelező tartalmi is változott.
 Duális képzés esetén a hallgatói munkaszerződés a képzés teljes idejére szól, melyet
szeptember 30-ig, keresztféléves képzés esetén február 28-ig kell megkötni.
 Hallgatói megállapodás tartalma változott.
 Hatályon kívül helyezésre került a szakképzés képzési és kimeneti követelményeinek
felsorolása, a besorolási szak fogalma
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes
rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet (Volt magyar állami részösztöndíjas
hallgató mentességi kérelemhez csatolandó dokumentumok)
- A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.)
Korm. rendelet (MTMT helyett nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis)
- A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
 A tájékoztatóban megjelenő felvételi hirdetmény tartalma
 Jelentkezési hely visszavonása
 Felvételi pontszámok értékelési szabályainak pontosítása
 Határidők módosítása
- A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet
A nemzeti felsőoktatási kiválósági ösztöndíjak fedezetét a minisztérium költségvetésében
szereplő előirányzat biztosítja. Az ösztöndíjak 10–60 hónap időtartamra kerülnek odaítélésre.
Az ösztöndíjak odaítéléséről a miniszter dönt. Az előirányzat terhére az ösztöndíj összege
negyven százalékának megfelelő támogatás biztosítható a felsőoktatási intézmény számára.
A támogatás az ösztöndíjjal támogatott kutatásának dologi és felhalmozási költségeinek,
valamint a felsőoktatási intézmény általános költségeinek fedezetére fordítható. Az általános
költségek összege nem haladhatja meg a támogatás összegének felét. Az ösztöndíjprogram
működési szabályzatát a miniszter határozza meg.
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A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
 közösségi felsőoktatási képzési központra vonatkozó szabályok,
 közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett felsőoktatási intézményre vonatkozó
szabályok,
 alap- vagy mesterképzési szak valamint alap- vagy mesterképzési szak szakirányának
vagy a szak új szakiránya / specializációja indítása, doktori iskola létesítése, létesített
doktori iskola új tudományágában doktori képzés indítása,
 FIR-be való adatbejelentés,
 hitelesített törzslap kivonat kiadása, jogviszony igazolás tartalma,
 utolsó félévben a vizsgaidőszak megszervezése
 önköltséges képzésre való átsorolás
 konzisztóriumra vonatkozó szabályok
Főbb módosuló jogszabályok:
- A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet




Hepa-B megelőzési lehetőségei,
külföldre utazók oltóhelyei, oltások nyilvántartása járási hivatalnál, OEK oltóanyagokkal
kapcsolatos feladatai,
fertőző betegségek gyanúja esetén laboratóriumba küldendő minták típusa és az
alkalmazott laboratóriumi vizsgálati módszerek

- A közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló
78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet (vizsgálatvégző helyek)
- Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet
(szervezeti tagozódás, tagok, tagozatok feladatai)
54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelete
módosítás

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

MK_181. szám
2015.11.25.
2015.11.24.

- Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI
rendelet (gyakorlati idő igazolásának jogosultjai és az igazolás tartalma)
- . A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi
szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (licenc képzésről
igazolás tartalma, vizsgára jelentkezés)
- Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 60/2003.
ESZCSM rendelet
 Felnőtt hospice-palliatív ellátás, Intézeti hospice-palliatív ellátás” megjelölésű rész
 Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként felnőtt hospice-palliatív
ellátásra,
 Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként a gyermek palliatív ellátásra
 Szakdolgozói minimumfeltételek a szülőszobára vonatkozóan
- A mentésről szóló 5/2006. EüM rendelet
 mentőjármű életkora
 mentőjármű feltételei
 gyalogőrségi mentőtáska tartalma
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- Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és
igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet
 Személyes közreműködő és a szabadfoglalkozású tevékenységet végző hatósági
nyilvántartásba vétele iránti bejelentése telephelyenként 10 000 Ft
 A radioaktív anyagok, valamint az ionizáló sugárzást létrehozó létesítmények,
berendezések tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés jóváhagyása 10 000 Ft
 Külső munkavállaló sugárvédelmi képzettsége megfelelőségének elbírálása 10 000 Ft
 Zárt sugárforrás első felhasználási idejének meghatározása 10 000 Ft
 Zárt sugárforrás felhasználási idejének meghosszabbítása 10 000 Ft
 Különleges
sugárterhelés
engedélyezése
munkavállalók
részére
10
000
Ft/munkavállalónként
- Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI
rendelet (Kötelező szakmacsoport továbbképzés egyes szakmacsoportjainak kiegészítése)
- A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi
szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (A szakorvosok
által megszerezhető licenc képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltételek,
a képzés és vizsga szakmai tartalma egyes szakterületeknél
Az elektronikus kapcsolattartás és a zártcélú távközlő hálózattal kapcsolatos szabályok

2015. évi CLXXX. törvény
MK_182. szám
módosítás

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény,
valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények
módosításáról

2015.12.04.
2015.11.26.
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2015.11.24.

2015.11.25.

2015.11.24.
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Tárgy
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