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1 

Státusz Jogszabály címe Megjelent Hatály Tárgy 

új 

1567/2015. (IX. 4.) Korm. 

határozat 

 

az építésügy átalakítását 

célzó intézkedési tervről és a 

hozzá kapcsolódó 

feladatokról 

MK 123. szám 

 

http://kozlony.mag

yarorszag.hu/doku

mentumok/25b8f51

c4369adfad92a0dd

e39f906f05a2fb1ae

/megtekintes 

 

2015.09.04. 

 -  

új 

1607/2015. (IX. 8.) Korm. 

határozat 

 

a magyarországi légimentés 

biztosításáról  

MK 125. szám 

 

http://kozlony.mag

yarorszag.hu/doku

mentumok/dab052

4a63fad0a5451543

647f6ddd70c91ce1

60/megtekintes 

 

2015.09.08. 

 A  magyarországi légimentésben használt 

mentőhelikopterek 2016 márciusában lejáró bérleti 

szerződésére tekintettel, a hazai légimentés zavartalan 

biztosítása érdekében  

1. 7 darab mentőhelikopter 5 évre, vételi joggal történő 

bérlésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítása; 

módosítás 

1610/2015. (IX. 8.) Korm. 

határozata 

 

a közszférában alkalmazandó 

nyugdíjpolitikai elvekről szóló 

1700/2012. (XII. 29.) Korm. 

határozat módosításáról 

MK 125. szám 

 

http://kozlony.mag

yarorszag.hu/doku

mentumok/dab052

4a63fad0a5451543

647f6ddd70c91ce1

60/megtekintes 

 

2015.09.08. 

Hatályos:  

2015. 09 .09. 

 
 

A központi költségvetési szervként működő 

felsőoktatási intézményekben oktatói, tanári vagy 

tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott 

személyekre, valamint a  rehabilitációs 

orvosszakértői feladatok ellátása érdekében 

megbízási szerződéssel foglalkoztatott vagy 

foglalkoztatni kívánt orvosokra nem vonatkoznak a 

közszfévárban alkalmazott nyugdíjpolitika általános 

elvei! 

http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/25b8f51c4369adfad92a0dde39f906f05a2fb1ae/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/25b8f51c4369adfad92a0dde39f906f05a2fb1ae/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/25b8f51c4369adfad92a0dde39f906f05a2fb1ae/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/25b8f51c4369adfad92a0dde39f906f05a2fb1ae/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/25b8f51c4369adfad92a0dde39f906f05a2fb1ae/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/25b8f51c4369adfad92a0dde39f906f05a2fb1ae/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
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új 

1613/2015. (IX. 8.) Korm. 

határozat 

 

a 2014. évi költségvetési 

maradványok egy részének 

felhasználásáról 

MK 125. szám 

 

http://kozlony.mag

yarorszag.hu/doku

mentumok/dab052

4a63fad0a5451543

647f6ddd70c91ce1

60/megtekintes 

 

2015.09.08. 

  

módosít 

243/2015. (IX. 8.) Korm. 

rendelet  

 

az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 

kormányrendeletnek 
a központosított 

illetményszámfejtés 

kiterjesztésével összefüggő 

módosításáról 

MK 125. szám 

 

http://kozlony.mag

yarorszag.hu/doku

mentumok/dab052

4a63fad0a5451543

647f6ddd70c91ce1

60/megtekintes 

 

2015.09.08. 

2015.09.09. 

 

2015.11.01. 

Kiemelten a foglalkoztató és a Kincsár közötti egyes 

adatszolgáltatás módjáról szólnak a módosítások. 

módosítás 

244/2015. (IX. 8.) Korm. rend. 

 

Az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 

254/2007. (X. 4.) Korm. 

rendelet módosításáról 

MK 125. szám 

 

http://kozlony.mag

yarorszag.hu/doku

mentumok/dab052

4a63fad0a5451543

647f6ddd70c91ce1

60/megtekintes 

 

2015. 09.08. 

2015.09.09. 

 
 

módosult részek különösen: 

- vagyonkezelő általi felújítás engedélyeztetése a 

tulajdonosi joggyakorlóval 

- vagyonkezelői szerződések megszüntetésének esetei, 

elszámolás szabályai  

- egységes vagyonnyilvántartás 

 

új rendelkezések: 

- elektronikus árverés 

http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
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új 

246/2015. (IX. 8.) Korm. 

rend. 

 

Az egészségügyi létfontosságú 

rendszerek és létesítmények 

azonosításáról, kijelöléséről 

és védelméről 

MK 125. szám 

 

http://kozlony.mag

yarorszag.hu/doku

mentumok/dab052

4a63fad0a5451543

647f6ddd70c91ce1

60/megtekintes 

 

2015. 09.08. 

2015.09.16. 

 
 

Főbb tartalmi elemek: 

- alágazati javaslattevő hatóságok 

- ágazati kijelölő hatóság 

- döntés előkészítő bizottság 

- nemzeti és európai létfontosságú rendszerelemek 

egészségügyi alágazati kritériumai 

- azonosítási jelentés elkészítésére kötelezettje 

(kórházak!) 

- kórházak és laboratóriumok Üzemeltetői Biztonsági 

Tervének egyes részterv előírásai 

módosítás 

257/2015. (IX. 10.) Korm. 

rendelet 

 

a gyakorlati képzés 

költségeinek a szakképzési 

hozzájárulás terhére történő 

elszámolásánál figyelembe 

vehető gyakorlati képzési 

normatívák mértékéről és 

a csökkentő tétel számításáról 

szóló 280/2011. (XII. 20.) 

Korm. rendelet és  

 

a szakiskolai tanulmányi 

ösztöndíjról szóló 328/2009. 

(XII. 29.) Korm. rendelet  

módosításáról 

MK 126. szám 2015.09.11. 

2016.01.01. 

Főbb módosuló rendelkezések: 

- a szakképző iskolával együttműködési megállapodást 

kötő, gyakorlati képzést szervező hozzájárulási 

kötelezettsége, 

- gyakorlatigényes alapképzési szak, vagy duális 

képzés keretében folytatott gyakorlati képzést 

szervező hozzájárulási kötelezettsége, 

- szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés 

alapján folytatott gyakorlati képzés szervező 

hozzájárulási kötelezettsége, 

- a hozzájárulást csökkentő tétel összege, 

- államilag elismert szakképesítések súlyszorzói. 

http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/dab0524a63fad0a5451543647f6ddd70c91ce160/megtekintes
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módosítás 

259/2015. (IX. 10.) Korm. 

rendelet  

 

a külföldi kiküldetéshez 

kapcsolódó elismert 

költségekről szóló 285/2011. 

(XII. 22.) Korm. rendelet 

módosításáról 

MK 126. szám 

 

http://kozlony.mag

yarorszag.hu/doku

mentumok/035b1bf

41aaa2c1f770278b

e3950c4893ab4767

e/megtekintes 

 

2015.09.10. 

2016.01.01. Igazolás nélkül elszámolható költség össze napi 60 

eurónak megfelelő forintösszeg. 

http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/035b1bf41aaa2c1f770278be3950c4893ab4767e/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/035b1bf41aaa2c1f770278be3950c4893ab4767e/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/035b1bf41aaa2c1f770278be3950c4893ab4767e/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/035b1bf41aaa2c1f770278be3950c4893ab4767e/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/035b1bf41aaa2c1f770278be3950c4893ab4767e/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/035b1bf41aaa2c1f770278be3950c4893ab4767e/megtekintes
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Státusz SE szabályozó dokumentum Megjelent Hatály Tárgy 

módosítás 

Arculati kézikönyv 

(Kommunikációs szabályzat 

részeként) 

http://semmelweis.

hu/jogigfoig/files/2

015/09/15_mell_S

E_arculati_kezikon

yv_20150910.pdf 

 

2015.09.09. 

2015.09.10. -  

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2015/09/15_mell_SE_arculati_kezikonyv_20150910.pdf
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2015/09/15_mell_SE_arculati_kezikonyv_20150910.pdf
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2015/09/15_mell_SE_arculati_kezikonyv_20150910.pdf
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2015/09/15_mell_SE_arculati_kezikonyv_20150910.pdf
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2015/09/15_mell_SE_arculati_kezikonyv_20150910.pdf

