Jogszabály- és SE szabályozó dokumentum figyelés

Státusz

Jogszabály címe

2015. december 21. - december 23.
52. hét
Megjelent

Hatály

73/2015. (XII. 21.) BM rendelet
új

a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések
létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének
engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes
szabályairól

MK_200. szám
2016.01.01.

módosítás

39/2015. (XII. 21.) IM rendelet

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet (háromszintesnél
magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegység szabályai)

MK_200. szám
2016.01.01.
2015.12.21.

MK_200. szám

módosítás

2016.01.01.
az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2015.12.21.

2016.01.01.
2015. évi CCXXII. törvény
új

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól

Főbb rendelkezések:
- kérelem dokumentációja
- határozat tartalma
- elutasítás esetei

2015.12.21.

74/2015. (XII. 21.) BM rendelet
a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.
6.) BM rendelet és a körözési nyilvántartási rendszer egyes
nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési
eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.)
BM rendelet módosításáról

Tárgy

MK_202. szám
2015.12.23.

A hivatkozott
módosítások
2016.07.01-jén
lépnek hatályba.

Főbb módosuló jogszabályok:
- A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM
rendelet
- A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006.
(V. 18.) IM rendelet
- A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről,
valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet
- A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és
közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet
Elektronikus ügyintézést biztosítani köteles szervek:
a) az államigazgatási szervek,
b) a helyi önkormányzat,
c) a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított
egyéb jogalanyok,
d) az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok, választottbíróságok,
e) az alapvető jogok biztosa,
f) az ügyészség,
g) a közjegyzők,
h) a bírósági végrehajtók,
i) a hegyközségek kivételével a köztestületek,
j) a közüzemi szolgáltatók,
k) a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézésre kötelezett közfeladatot
ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalanyok,
Fenti jogalanyok 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését biztosítani
(a gazdálkodó szervezetek valamint az ügyfél jogi képviselője köteles az elektronikus
ügyintézésre) intézni és 2017. június 30-ig ütemtervet készítenek és küldenek a Felügyelet
számára a jogszabályból fakadó feladataik teljesítésére vonatkozóan.
Főbb módosuló jogszabályok:
- polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (minősített tanúsítványon alapuló fokozott
biztonságú elektronikusa aláírás megszűnése, minősített elektronikus bélyegző bevezetése)
- közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás bevezetése)
- hatályát veszti az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény
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2015. december 21. - december 23.
52. hét

2016.01.01.

2015. évi CCXXIII. törvény
módosítás

egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú
és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

MK_202. szám
2015.12.23.

A bölcsődei
ellátások/napközbe
ni
gyermekfelügyelet/
alternatív napközi
ellátások és az azt
nyújtókra
vonatkozó
szabályok
2017.01.01-jén lép
hatályba.

Főbb módosuló jogszabályok:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény:
- Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatott
felsőfokú végzettségű személy tekintetében e törvény bérpótlékra vonatkozó rendelkezéseit is
alkalmazni kell;
- Ha a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy foglalkoztatása gyermekek napközbeni
ellátását nyújtó bölcsődében történik, heti teljes munkaideje 40 óra, amelyből napi 7 óra kötött
munkaidő. A kötött munkaidőt a munkáltató által, a munkakörhöz kapcsolódóan
meghatározottak szerint a gyermekek közvetlen nevelésére, gondozására kell fordítani.
A munkaidő fennmaradó részében a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy részére
a bölcsődei nevelést, gondozást előkészítő, azzal összefüggő egyéb feladatok elvégzése,
gyakornok szakmai segítése és eseti helyettesítés ellátása rendelhető el;
- Kiegészült a gyermekétkeztetés szabályaival;
- Új szabályok a különböző bölcsődei ellátásokat/napközbeni gyermekfelügyeletet/alternatív
napközi ellátásokról és az azt nyújtókról;
- Módosult gyermekgondozási díj szabályok
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény:
- módosult a gyermeknevelési támogatás egyes szabályai,
- gyermekgondozási segély helyett új gyermekgondozást segítő ellátás
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény:
Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatott
tekintetében
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó
szabályai közül – a jubileumi jutalomra vonatkozó 78. §-án túlmenően – alkalmazni kell
a 66. § (2) bekezdését [további szakképesítés garantált illetménye),
a 67. §-át [illetménykiegészítés],
a 69. §-át, a 70. §-át [vezetői pótlék],
a 72. §-át [közalkalmazotti illetménypótlék],
a 74. §-át [idegennyelv-tudási pótlék],
a 75. §-át, a 77. § (1) és (2) bekezdését [keresetkiegészítés],
a 78/A. §-át, a 79. §-át, valamint a 79/A. §-át is;
- a fizetési fokozat alapján járó pótszabadság nem illeti meg a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény 57. § (3a) bekezdése szerinti pótszabadságra jogosult pedagógus munkakörben
foglalkoztatottat;
- a 8. melléklet szerinti illetménypótlék nem állapítható meg;
- az intézményvezetői keresetkiegészítés nem állapítható meg;
- a távolléti díj tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 80. § (2)–
(4) bekezdését kell alkalmazni; továbbá
- a 65. § (10) és (11) bekezdését nem kell alkalmazni.
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2015. december 21. - december 23.
52. hét

2016.01.01.

2015. évi CCXXIV. törvény
módosítás

az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú
törvények módosításáról

A gyógyszerekkel
kapcsolatos egyes
engedélyezési
eljárások eljárási
díjai 2016.01.23étől hatályosak
MK_202. szám
2015.12.23.

A dohányzási
tilalom
kiterjesztése az
elektronikus
cigarettára és a
dohányzást imitáló
elektronikus eszköz
használatára is
2016.05.20-ától
hatályos

Főbb módosuló jogszabályok:
1. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény:
- egészségügyi adat továbbításhoz a kezelőorvos vagy a háziorvos döntése kell, hogy a
gyógykezelés érdekében fontos-e;
- az érintett írásban vagy önrendelkezési nyilvántartásba vett nyilatkozatában tilthatja meg az
adattovábbítást;
- elektronikus vény;
- Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszter;
- Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez – EESZT – való csatlakozási kötelezettség;
központi eseménykatalógus vezetése - törzsadat nyilvántartás - önrendelkezési nyilvántartás egészségügyi profil vezetése, egészségügyi dokumentáció nyilvántartása az EESZT-ben,
elektronikus betegségregiszter
2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény:
-elektronikus beutaló
-várólista közzététele (nem kell az országos várólistanyilvántartás vezető szerv honlapjáról a
várólista alapján ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató honlapja közvetlenül is elérhető
legyen)
-kiegészültek a méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások (Magyarországon,
vagy az Európai Bizottság által forgalomba hozatalra engedélyezett, korábban még nem
kérelmezett hatóanyagú vagy indikációjú gyógyszerre - amellyel kezelendő betegek száma
várhatóan évente meghaladja a 15 főt, vagy amelynek napi terápiás költsége meghaladja
termelői vagy import beszerzési áron számítva a 15 000 Ft-ot - kizárólag az egyedi
méltányossági regiszter felállításáig nyújtható méltányosságból támogatás, ezt követően az adott
gyógyszer kizárólag a meghatározott időtartamra létrehozott egyedi méltányossági regiszterbe
történő bevonással támogatható, oly módon, hogy az egyedi méltányossági regiszterbe vont
gyógyszerek forgalombahozatali engedély jogosultja támogatásvolumen-szerződést köt az OEPpel)
3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
-kiegészült a belső minőségügyi rendszer célja és tartalma
-zárójelentés és ambuláns lap készítés esetkörei
- ivarsejt felajánlás és ivarsejtletét feltételei
-dohányzási tilalom kiterjesztése az elektronikus cigarettára és a dohányzást imitáló
elektronikus eszköz használatára is; zárt légterű helyiség fogalmának pontosítása
-egészségügyi szolgáltatónál nyílt légtérben csak az egészségügyi szolgáltató területén belül, az
egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően
elkülönülő, az útvonaltól legalább 10 méter távolságon kívül lehet dohányzóhelyet kialakítani
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2015. évi CCXXIV. törvény
módosítás

az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú
törvények módosításáról

MK_202. szám
2015.12.23.

2015. december 21. - december 23.
52. hét
4. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
- közforgalmú gyógyszertár: teljes körű közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító
egészségügyi intézmény;
- fiókgyógyszertár: a közforgalmú gyógyszertár részeként működő, de azzal nem azonos
telephelyű, vagy mozgó egységként működtetett, közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító
egészségügyi intézmény;
- közvetlen lakossági gyógyszerellátás: azon egészségügyi szolgáltatási tevékenységek
2016.01.01.
összessége, amelyek során a gyógyszertár gyógyszerkészítési tevékenységet végez, a gyógyszert
A gyógyszerekkel beszerzi, készletezi, kiszolgáltatja és az alkalmazásával összefüggő szakmai információt
kapcsolatos egyes közvetlenül vagy házhoz szállítás útján közvetetten, a lakosság részére biztosítja, továbbá
az interneten igényelt gyógyszerek kiszolgáltatása;
engedélyezési
- szolgálati rend: az az időtartam, amely alatt a gyógyszertár közvetlen lakossági
eljárások eljárási
gyógyszerellátást végez, ideértve a nyitvatartási, ügyeleti és készenléti időt;
díjai 2016.01.23- gyógyszertári ügyelet: a gyógyszertár által gyógyszerész jelenléte mellett a gyógyszertár
étől hatályosak
nyitvatartási idején túl – ideértve a heti pihenőnapot vagy munkaszüneti napot is – nyújtott
közvetlen lakossági gyógyszerellátás;
A dohányzási
- gyógyszertári készenlét: a gyógyszertár nyitvatartási idején túl – ideértve a heti pihenőnapot
tilalom
vagy munkaszüneti napot is – nyújtott közvetlen lakossági gyógyszerellátás biztosítása olyan
kiterjesztése az
módon, hogy a készenlétet teljesítő gyógyszerész az ellátást telefonhívást követően 30 perces
elektronikus
várakozási időn belül kezdi meg.
cigarettára és a
- ismertetés keretében ajándék, anyagi előny vagy más természetbeni juttatás éves szintű
dohányzást imitáló összértéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 60%-át
elektronikus eszköz - társadalombiztosítási támogatás feltétele a gyógyászati segédeszköz forgalmazásához
használatára is
- ha a készítmény még nem támogatott hatóanyagot tartalmaz, de a befogadáskor a terápiás fix
2016.05.20-ától
csoport képzés feltételei fennállnak, az egészségbiztosítási szerv támogatásvolumen-szerződést
hatályos
köthet
- új funkcionális csoportba gyógyászati segédeszköz kizárólag akkor fogadható be, ha az eszköz
támogatása támogatásvolumen-szerződés keretében történik
- közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati rendjének meghatározása
5. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény
- gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások eljárási díjai módosultak
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Főbb módosuló jogszabályok:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- Az építtetővel szerződéses viszonyban álló vállalkozó kivitelező – a közbeszerzésekről szóló
törvény hatálya alá tartozó, 2015. november 1-jét követően megindított építési beruházásokra
irányadó kifizetési szabályok alkalmazása kivételével – a kivitelezési szerződésben foglalt
kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről benyújtott végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak
akkor jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők
követelésének kiegyenlítését hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől.

módosítás

2015. évi CCXXVI. törvény a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő
törvények módosításáról

MK_202. szám
2015.12.24.
2015.12.23.

Gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályok módosultak

431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítás

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
-Támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására
kötelezett az a szervezet, amelynek szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését vagy építési
beruházását az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet legalább huszonötmillió
forint összegben közvetlenül támogatja, kivéve, ha a beszerzés
-a) egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,
-b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból,
-c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,
-d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,
-e) nagyvállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy
-f) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési
forrásból származó támogatásból
valósul meg.
- E törvény rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési
eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban
kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és előzetes
vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni. A 139. §, a 141. § (szerződésmódosítás), a 142. §,
a 153. § (1) bekezdés c) pontja és a 175. § rendelkezéseit alkalmazni kell e törvény
hatálybalépését megelőzően megkezdett beszerzések vagy közbeszerzési eljárások
eredményeként kötött szerződések új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történő
módosításának lehetőségére, valamint a módosítás és teljesítés ellenőrzésére, továbbá a XXI.
fejezet rendelkezéseit az ezekkel összefüggő jogorvoslati eljárásokra.
- A 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti külön törvény hatálybalépéséig a 198. § (1) bekezdés 20–
21. pontja szerinti Korm. rendeletek által szabályozott beszerzési eljárásokban a jogorvoslati
eljárás lefolytatása a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik. A jogorvoslati eljárás
során e törvény Hatodik Része szerint kell eljárni, azzal, hogy a jogorvoslati kérelem és a döntés
a Közbeszerzési Hatóság honlapján nem tehető közzé, és a Közbeszerzési Döntőbizottság csak
zárt tárgyalást tarthat.

MK_204. szám
2016.01.01.
2015.12.23.
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Státusz

SE szabályozó dokumentum címe

2015. december 21. - december 23.
52. hét
Hatály

Tárgy
Új szabályok:
Betegdokumentáció kiadása

módosítás

Térítési díj szabályzat

2016.01.04.

módosítás

Onkológiai team szabályzat

2016.01.04.

módosítás

Iratkezelési

2016.01.05.

Módosult szabályok:
Új fix térítési díjak
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