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Státusz Jogszabály címe Megjelent Hatály Tárgy 

módosítás 

402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet  

 

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 

Korm. rendelet módosításáról 

MK_196. szám 

 

2015.12.15. 

2016.01.01. 

Főbb módosítások: 

- bevételek között elszámolandó tételek 

- ráfordítások között elszámolandó tételek 

- költségvetési szerv éves költségvetési beszámolójának Kincstár által működtetett elektronikus 

adatszolgáltató rendszerbe való feltöltése, felülvizsgálata, meg-/visszaküldése 

- adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és 

támogatások tervezett összegeiről ás teljesítéséről 

- mérlegben az eszközök és a források 

- eredménykimutatás/konszolidált eredménykimutatás 

 

módosítás 

2015. évi CCXII. törvény  

 

egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel 

összefüggésben történő módosításáról 

MK_197. szám 

 

2015.12.16. 

2016.01.01. 

 

Főbb módosuló jogszabályok: 

-  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (egyszerű 

bejelentéshez kötött építési tevékenység (legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű 

új lakóépület építése) 

módosítás 

4/2015. (XII. 16.) NGM rendelet 

 

az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos 

feladatokról és államháztartásban felmerülő egyes 

gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási 

módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 

módosításáról 

MK_197. szám 

 

2015.12.16. 

2016.01.01. 

 

módosítás 

56/2015. (XII. 17.) EMMI rendelet  

 

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek 

az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő, 

jogharmonizációs célú módosításáról 

MK_199. szám 

 

2015.12.19. 

2015.12.31. 

Főbb módosuló jogszabályok: 

- Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes 

egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb 

tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek 

köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (feltétel nélkül elismerés esetei egyes: 

Olaszországban megszerzett szakorvosi képesítésnek, Lengyelországban kiállított ápolói 

képesítésnek, Romániában végezettek általános ápolói képzéseinek, Spanyolországban 

végzettek orvosi képesítéseinek, Lengyelországban végzettek szülésznői képzésnek) 

 

- Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az 

oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes 

eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet (az elismerési eljárás során 

alkalmazandó, az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények) 

http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/7ffa6da1f30e80f29d5db6d43f74d1fec773d4a9/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/6a13c209164b8e6b780701602d162e21c4676db9/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/6a13c209164b8e6b780701602d162e21c4676db9/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/7f605800fe811c9f8c7f4735f8bc3876618ecba3/megtekintes
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Státusz SE szabályozó dokumentum címe Hatály Tárgy 

módosítás 
Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli 

juttatásainak rendszere 
2015.12.11. 

 

módosítás Távközlési Szabályzat 2015.12.11. 

 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2015/12/SE_foglalkoztatottak_beren-_kivuli_juttatas_2015_12_11.pdf
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2015/12/SE_foglalkoztatottak_beren-_kivuli_juttatas_2015_12_11.pdf
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2015/12/Tavkozlesi_Szabalyzat_2015_12_11.pdf

