Jogszabály- és SE szabályozó dokumentum figyelés

Státusz

Jogszabály címe

2015. évi CXCIV. törvény
módosítás

egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási
szolgáltatási díjának megszüntetéséről

2015. december 7. - december 12.
50. hét
Megjelent

Hatály

Tárgy

2016.01.01.

A jövőben illetékmentes többek között:
- a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás évente négy alkalommal;
- a vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás;
- az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására
irányuló eljárás;
- a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult eljárás;
- az eltulajdonított okmányok pótlására irányuló eljárás;
- az oktatási igazolvány kiállítása;
- ha azt a cég tagja, vagy képviselője kéri a cég cégkivonatának, cégbizonyítványának és
cégmásolatának kiállítása, a cég cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratainak
elektronikus úton történő megküldése
- gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal.

2016.01.01.

Főbb módosítások:
- Jogorvoslatok: a kifogás, a fellebbezés és a panasz:
a) a szabálysértési hatóság büntetést vagy intézkedést megállapító határozata ellen kifogásnak,
egyéb határozata vagy intézkedése, illetve az intézkedés elmulasztása ellen panasznak,
b) a bíróság végzése ellen fellebbezésnek van helye
- Nem értékelhető bizonyítékként az olyan bizonyítási eszközből származó tény, amelyet
a szabálysértési hatóság, a bíróság, a helyszíni bírság kiszabására jogosult személy
bűncselekmény útján, más tiltott módon, vagy az eljárás alá vont személy eljárási jogainak
lényeges korlátozásával szerzett meg.
- Felismerésre bemutatás bevezetése.

MK_194. szám
2015.12.11.

2015. évi CCII. törvény
módosítás

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további
törvények módosításáról

MK_195. szám
2015.12.12.

395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet
módosítás

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és
a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes
kérdéseiről

MK_195. szám
2016.01.01.
2015.12.12.

Főbb módosítások:
- A munkáltató a munkakör betöltésére irányuló pályázattal kapcsolatos vélemény
kialakításához a pályázatnak a véleményező testület részére történő átadás napját követő első
munkanaptól számítva legalább harminc napot köteles biztosítani.
- Mikor nem kötelező pályázat kiírás
- Oktatói vagy kutatói munkakörökhöz, rektori és kancellári megbízáshoz kapcsolódó eltérő
minősítési szempontok
- Munkakörben alkalmazás feltétele a felsőoktatási intézményben kutatói munkakörben
foglalkoztatott közalkalmazott esetében
- Felsőoktatási intézményben létesíthető munkakörök és besorolási feltételek
- Illetménytöbblet szabályai
Hatályon kívül helyezésre kerül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás
egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet.
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Főbb módosítások a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben:
- a szenátus választott tagjai megbízatásukat személyesen látják el, a szenátusi tagsággal járó
jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át, e jogok és kötelezettségek gyakorlása során
képviseletnek nincs helye,
- doktori képzésben legalább kettőszáznegyven kreditet kell szerezni. A képzési idő – ha
e törvény eltérően nem rendelkezik – nyolc félév,
- a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a rektor és a kancellár utasításban szabályozza,
melyben bekövetkezett változásokról az érintettet közvetlenül írásban is értesíteni kell és
az utasítást szervezeti és működési szabályzattal azonos módon közzé kell tenni

2015. évi CCVI. törvény
módosítás

az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények
módosításáról

- a gyakorlat idejére fizetendő bér legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
tizenöt százaléka,

MK_195. szám
2015.12.12.

2016.01.01.

- doktori képzési tevékenység szabályai
- a hallgatói jogviszony megszűnése (ha a doktorandusz a komplex vizsgát nem teljesíti, doktori
képzésben az abszolutórium megszerzésével, a doktori képzés nyolcadik féléve végén)
- Országos Doktori Tanács összetétele, feladatai
- állami felsőoktatási intézményekben folytatott kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység
- a felsőoktatási intézményben oktatói, tanári munkakört, valamint a tudományos kutatói
munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetményét meghatározó, az egyetemi tanári
munkakör 1. fizetési fokozatának a költségvetési törvényben megállapított garantált illetményére
vetülő arányszámok
- diákigazolvány kiadás szabályai
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Státusz

SE szabályozó dokumentum címe

Hatály

módosítás

Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az
állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról

2015.12.02

módosítás

Külső megbízású klinikai és nemklinikai vizsgálatok szabályai

2015.12.02.

módosítás

"Jó tanuló - Jó sportoló" kitüntető cím adományozási rendje

2015.12.04.

módosítás

Pályázati Szabályzat

Tárgy
Tartalmazza a korábbi kitüntetési szabályzat módosított rendelkezéseit, valamint a:
Budapest „Award”
Hugonnai Vilma,
Huzella Tivadar,
Jedrassik Ernő
Semmelweis Ignác
jutalomdíjak szabályait.

2015.12.04.
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