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Jogszabályfigyelés 
2011. december 
 
 
 Jogszabály címe Megjelent1 Hatály Módosított jogszabály Tárgy 
1 Magyarország 2012. évi 

költségvetését megalapozó egyes 
törvények módosításáról szóló 
2011. CLXVI. törvény 

MK 
148/2011. 
 
2011. 
december 9. 

A kihirdetését követı napon 
lép hatályba (2011. december 
10.) és 2015. január 2-án 
hatályát veszti. A 
hatálybalépésre vonatkozó 
esetleges kivételeket lsd. a 
következı oszlopban.  

A törvény az alábbi, az Egyetemet is 
érintı fontosabb törvényeket 
módosítja: 
 
1. A nemdohányzók védelmérıl és a 
dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól 
szóló 1999. évi XLII. törvény 
(módosító törvény 10. § - 2012. 
január 1-jén lép hatályba) 
 
2. A tankönyvpiac rendjérıl szóló 
2001. XXXVIII. törvény (módosító 
törvény 14. § - 2012. október 1-jén 
lép hatályba) 
 
3. A Munka Törvénykönyvérıl szóló 
1992. évi XXII. törvény (módosító 
törvény 31. §) 
 
4. Az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény (módosító 
törvény 32. § - 2012. január 1-jén lép 
hatályba) 
 
5. A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény (módosító törvény 
36. § - 2012. január 1-jén lép 
hatályba) 
 

1. Nyílt légtérben sem jelölhetı ki 
dohányzóhely egészségügyi 
szolgáltatónál. 
 
2. Módosul a közoktatási tankönyvek 
megrendelésének, beszerzésének 
rendje. 
 
3. A szabadságra jogosító idı 
megállapításának szabályai 
módosulnak. 
 
4. Az elıirányzat-maradványra 
vonatkozó szabályok módosulnak. 
 
6. A törvény kiegészül a szellemi 
tulajdon és a szellemi alkotás 
fogalmával. A törvény kiegészül a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
által végzett alábbi eljárással: kutatás-
fejlesztési tevékenység minısítése. A 
minısítés annak megállapítását 
szolgálja, hogy a tevékenység a 
törvény értelmében vett kutatás-
fejlesztési tevékenységnek minısül-e, 
ezen belül meghatározza az egyes 
kutatás-típusok arányát. 
 
7. Az Ftv. alábbi rendelkezései 
módosulnak: 

                                                 
1 Magyar Közlöny – MK 
Hivatalos Értesítı - HÉ 
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6. A kutatás-fejlesztésrıl és a 
technológiai innovációról szóló 2004. 
évi CXXXIV. törvény (módosító 
törvény 58. § - minısítı eljárás 2012. 
február 1-jén lép hatályba) 
 
7. A felsıoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvény (módosító törvény 
63. § - 2012. január 1-jén lép 
hatályba) 
 

 
Az új belépık létszámkerete 
intézmények közötti elosztásának 
meghatározása, az intézményi 
keretszámok meghatározása - Ftv. 53. 
§ (8) 
 
Az államilag támogatott hallgatói 
helyeket elosztása. - Ftv. 54. § (1) 
 
A miniszter felsıoktatás-szervezési 
feladatai kiegészülnek a hallgatói 
létszám intézmények közötti 
elosztása vonatkozásában - Ftv. 103. 
§ (1) i) 
 
A normatívára vonatkozó 
rendelkezések - Ftv. 163/A. § 
 

2.  Az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történı 
finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 
Korm. rendelet módosításáról és az 
Egészségbiztosítási Alapból 
finanszírozott egészségügyi 
szolgáltatóknál alkalmazottak eseti 
kereset-kiegészítésérıl szóló 
262/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet 

MK 
149/2011. 
 
2011. 
december 13. 

A kihirdetés napján (2011. 
december 13.) 10 óra - 2012. 
május 31. 

Az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történı 
finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 
Korm. rendelet 

2011. decemberében eseti kereset-
kiegészítésre jogosultak – igénylés 
alapján – a 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 16. § (2) 
bekezdésében meghatározott 
munkakörökben egészségügyi 
intézményben dolgozók. 

3.  Az egészségügyi szakdolgozó által, 
orvosi elrendelésre önállóan is 
ellátható tevékenységek felelısségi, 
szakmai, szakképesítési és 
szakképzettségi feltételeirıl szóló 
66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet 
 

MK 
149/2011. 
 
2011. 
december 13. 

2012. január 1. - A legalább a rendelet melléklete 
szerinti szakképesítéssel vagy 
szakképzettséggel rendelkezı 
egészségügyi szakdolgozó azon 
tevékenységeket, amelyeket a 
szakképesítésén alapuló 
kompetenciák alapján orvosi 
elrendelésre az orvossal 
együttmőködve végezhet, orvosi 
elrendelésre önállóan is elláthatja a 
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rendeletben meghatározottak szerint 
kiadott írásos felhatalmazás alapján. 

4. Egyes egészségügyi, gyógyszerészeti 
és orvostechnikai tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 
67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet 
 

MK 
149/2011. 
 
2011. 
december 13. 

Kihirdetést követı 15. nap 
(2011. december 28.) – 
hatálybalépést követı nap 
(2011. december 29.) 

1. Az egészségügyi intézményekben 
keletkezı hulladék kezelésérıl szóló 
1/2002. (I. 11.) EüM rendelet 
 
2. A törzskönyvezett gyógyszerek és a 
különleges táplálkozási igényt 
kielégítı tápszerek 
társadalombiztosítási támogatásba 
való befogadásának szempontjairól és 
a befogadás vagy a támogatás 
megváltoztatásáról szóló 32/2004. 
(IV. 26.) ESZCSM rendelet 
 
3. Az emberi alkalmazásra kerülı 
gyógyszerek forgalomba hozataláról 
szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 
 
4. A közforgalmú, fiók- és 
kézigyógyszertárak, továbbá intézeti 
gyógyszertárak mőködési, 
szolgálati és nyilvántartási rendjérıl 
szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 
 
5. A gyógyszerrendeléshez 
használandó számítógépes program 
minısítésének szabályairól szóló 
53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 
 
6. Az emberi felhasználásra kerülı 
gyógyszer, illetve gyógyászati 
segédeszköz ismertetésére, az 
ismertetıi tevékenységet végzı 
személyek nyilvántartására, és a 
gyógyszerrel, gyógyászati 
segédeszközzel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi 
gyakorlatra vonatkozó részletes 

1. A különleges kezelést igénylı 
(fertızı) 18 01 03 kódszámú 
veszélyes hulladékok győjtésére 
rendszeresített berendezések és 
eszközök értékesítésére, átadására 
vonatkozó rendelkezések módosítása. 
 
2. Az ESZCSM rendelet 2. számú 
melléklete (A kiemelt indikációhoz 
kötött támogatási kategóriába 
(EÜ100) tartozó betegségcsoportok, 
indikációs területek és a felírásra 
jogosultak köre) és 3. számú 
melléklete (Az emelt indikációhoz 
kötött támogatási kategóriába tartozó 
betegségcsoportok, indikációs 
területek és a felírásra jogosultak 
köre) módosul. 
 
3. A gyógyszerek gyógyszertáron 
kívüli forgalmazására – tárolására – 
vonatkozó rendelkezések 
módosulnak.  
 
4. Az officinában történı gyógyszer-
elhelyezésre vonatkozó szabályok 
módosulnak. 
 
5. A szoftver által egy megadott TTT 
kód alapján a vizuális megjelenésben 
egymástól jelentısen eltérı módon 
megjelenítendı gyógyszer 
csoportokra vonatkozó rendelkezések 
módosulnak. 
 
7. A hatósági ellenırzés 
eredményeként alkalmazandó 
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szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) 
EüM rendelet 
 
7. A közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § 
(2) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásáról szóló 54/2009. (XII. 
30.) EüM rendelet 
 
8. Az emberi felhasználásra kerülı 
gyógyszerekkel kapcsolatos egyes 
engedélyezési eljárások során 
fizetendı igazgatási szolgáltatási díj 
kezelésérıl és nyilvántartásáról szóló 
57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 
 
9. Az egészségügyért felelıs miniszter 
szabályozási feladatkörébe tartozó 
forgalmazási követelmények 
tekintetében eljáró 
megfelelıségértékelı szervezetek 
kijelölésének, valamint a kijelölt 
szervezetek tevékenységének különös 
szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) 
EüM rendelet 

jogkövetkezményekre vonatkozó 
rendelkezések módosulnak. 
 
8. A rendelet kiegészül az igazgatási 
szolgáltatási díj megosztására 
vonatkozó rendelkezésekkel. 
 
 

5.  Az egészségügyi szolgáltatóknál 
alkalmazott, munkahelyi 
illetménypótlékra jogosultak 
egyszeri juttatásához szükséges 
intézkedésrıl szóló 1432/2011. (XII. 
13.) Korm. határozat 

MK 
149/2011. 
 
2011. 
december 13. 

azonnali végrehajtás - A Kormány rendeli az 
Egészségbiztosítási Alap 2. 
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
cím 3. Természetbeni ellátások alcím 
1. Gyógyító-megelızı ellátás 
jogcímcsoport 13. Célelıirányzatok 
jogcím elıirányzatának 3400,0 millió 
forinttal történı megemelését a 
finanszírozásban részesülı 
egészségügyi szolgáltató által 
alkalmazott, pótlékra jogosult 
személyek eseti kereset-
kiegészítéshez juttatása érdekében. 
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6.  A Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégiáról, valamint 
végrehajtásának a 2012–2014. 
évekre szóló kormányzati 
intézkedési tervérıl szóló 
1430/2011. (XII. 13.) Korm. 
határozat 
 

MK 
149/2011. 
 
2011. 
december 13. 

A közzétételét követı napon 
lép hatályba (2011. december 
14.). A végrehajtási 
határidıket a Korm. határozat 
melléklete tartalmazza. 

Hatályát veszti 
a) a Roma Integráció Évtizede 
Program Stratégiai Tervhez 
kapcsolódó, a 2008–2009. évekre 
szóló kormányzati 
intézkedési tervrıl szóló 1105/2007. 
(XII. 27.) Korm. határozat, valamint 
b) a „Legyen jobb a gyermekeknek!” 
Nemzeti Stratégiáról, 2007–2032 
szóló 47/2007. (V. 31.) OGY 
határozat végrehajtásával kapcsolatos 
kormányzati feladatokról (2007–
2010.) szóló 1092/2007. (XI. 29.) 
Korm. határozat. 

A Korm. határozat mellékletének IV. 
pontja tartalmazza az egészségügy 
területére vonatkozó feladatokat. 

7. Az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történı 
finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III. 3.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 263/2011. (XII. 
13.) Korm. rendelet 
 

MK 
150/2011. 
 
2011. 
december 13. 

A kihirdetést követı nap 
(2011. december 14.) – 2012. 
január 2. Egyes 
rendelkezések 2012. január 1-
jén lépnek hatályba. 

Az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történı 
finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III. 3.) Korm. rendelet 

Módosulnak a háziorvosi 
szolgálatra/ellátásra vonatkozó 
rendelkezések. 
Új rendelkezés: a 2011. év utolsó 
honapjában biztosítható kiegészítı 
díjazás, valamint az áremelkedést 
okozó onkológiai gyógyszerek 
hatóanyagairól szóló 17/B. melléklet. 

8 A kötelezı egészségbiztosítás 
természetbeni ellátásainak 2011. év 
végi finanszírozásához 
szükséges lépésekrıl szóló 
1439/2011. (XII. 13.) Korm. 
határozat 
 

MK 
150/2011. 
 
2011. 
december 13. 

Azonnali végrehajtási 
határidı 

- A Kormány határozata elıirányzat-
emelést és elıirányzat-
átcsoportosítást rendel el az 
Egészségbiztosítási Alap fejezet 
Természetbeni ellátások alcím egyes 
jogcím-csoportjai javára. 

9 Az egyes egészségügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 
2011. évi CLXXVI. törvény 

MK 
151/2011. 
 
2011. 
december 14. 

A törvény egyes 
rendelkezései különbözı 
idıpontokban lépnek hatályba 
a kihirdetést követı nap 
(2011. december 15.) és 
2014. január 1. között. 

1. Az egészségügyi hatósági és 
igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. 
évi XI. törvény 
 
2. Az egészségügyi és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok 
kezelésérıl és védelmérıl szóló 1997. 
évi XLVII. törvény  
 
3. A kötelezı egészségbiztosítás 

1. Az egészségügyi dolgozók 
egészségügyi tevékenység 
végzéséhez szükséges éles vagy 
hegyes eszközök használatából eredı 
kockázatokkal szembeni védelme 
(EK irányelv végrehajtása); Az 
egészségügyi államigazgatási szerv a 
hatósági ellenırzés során 
próbavásárlást végezhet. 
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ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény 
 
4. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 
 
5. Az emberi felhasználásra kerülı 
gyógyszerekrıl szóló 1998. évi XXV. 
törvény 
 
6. Az önálló orvosi tevékenységrıl 
szóló 2000. évi II. törvény 
 
7. A kémiai biztonságról szóló 2000. 
évi XXV. törvény 
 
8. Az egészségügyi tevékenység 
végzésének egyes kérdéseirıl szóló 
2003. évi LXXXIV. törvény 
 
9. Az emberi alkalmazásra kerülı 
gyógyszerekrıl és egyéb, a 
gyógyszerpiacot szabályozó 
törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. 
törvény 
 
10. Az egészségügyben mőködı 
szakmai kamarákról szóló 2006. évi 
XCVII. törvény 
 
11. A biztonságos és gazdaságos 
gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 
valamint a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi 
XCVIII. törvény 
 
12. Az egészségügyi ellátórendszer 

2. A törvény módosítja : 
- az egészségügyi és 
személyazonosító adatok kezelésének 
célját; 
- a gyógykezelés céljából történı 
adatkezelés szabályait; 
- a közegészségügyi, járványügyi és 
munka-egészségügyi célból történı 
adatkezelés szabályait; 
- az epidemiológiai vizsgálatok, 
elemzések szabályait; 
- a statisztikai célú adatkezelés 
szabályait; 
- a társadalombiztosítási igazgatási 
szervek adatkezelését; 
- az egészségügyi és 
személyazonosító adatok 
nyilvántartásának szabályait; 
- a fertızı betegségek listáját az 
érintett részérıl történı kötelezı 
adatszolgáltatás, valamint az 
egészségügyi államigazgatási szerv 
részére történı kötelezı 
adattovábbítás esetén (1. sz. 
melléklet) 
 
3. A törvény módosítja: 
- a törvényi alapelveket; 
- a törvényi fogalom-
meghatározásokat; 
- a betegségek megelızését és korai 
felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatások szabályait; 
- az egészségügyi szolgáltatások 
igénybevételére vonatkozó közös 
szabályokat; 
- az árhoz nyújtott támogatással 
igénybe vehetı szolgáltatások 
szabályait; 
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fejlesztésérıl szóló 2006. évi 
CXXXII. törvény 
 
13. Egyéb törvények 

- a méltányosságból igénybe vehetı 
szolgáltatások szabályait; 
- a külföldön történı gyógykezelés 
szabályait; 
- az egészségbiztosítás keretében 
igénybe vehetı egészségügyi 
szolgáltatások biztosítása körében a 
szerzıdéses kapcsolatok szabályait; 
- az egészségbiztosítás pénzbeli 
ellátásai körében a terhességi-
gyermekágyi segély szabályait; 
- baleseti ellátás körében a baleseti 
egészségügyi szolgáltatás szabályait; 
- a nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettség szabályait; 
- a felhatalmazó rendelkezéseket. 
 
4. A törvény módosítja: 
- az egészségügyi dokumentáció 
megismerésének szabályait; 
- az egyéb egészségügyi ellátás 
körében az orvostechnikai 
eszközellátás szabályait; 
- az egészségügyi szolgáltatások 
szakmai követelményei körében a 
személyi feltételrendszert; 
- az egészségügyi dolgozók mőködési 
nyilvántartásának szabályai; 
- az egységes ágazati szakmai képzés 
szabályait; 
- a miniszter, a helyi önkormányzatok 
és az egészségbiztosítási szervek 
feladatait; 
- az egészségügyi intézmények 
fenntartására vonatkozó szabályokat; 
- az emberen végzett orvostudományi 
kutatások szabályait; 
- a szerv- és szövetátültetés 
szabályait; 
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- a katasztrófa-egészségügyi ellátás 
feladatait;  
- a felhatalmazó rendelkezéseket. 
A törvény kiegészül a térségi 
egészségügyi fejlesztési programra és 
a Térségi Egészségügyi Tanácsra 
vonatkozóan új rendelkezésekkel. 
 
5. A törvény módosítja azoknak az 
anyagoknak a listáját, amelyek nem 
az 1979. évi 25. törvényerejő 
rendelettel kihirdetett, a pszichotróp 
anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. 
évi február hó 21. napján aláírt 
egyezmény mellékletének I. és II. 
Jegyzéke alapján minısülnek 
kábítószerrel egy tekintet alá esı 
veszélyes pszichotróp anyagnak. 
 
6. A törvény kiegészül a praxisjogra 
vonatkozó rendelkezésekkel. 
 
7. A törvény módosítja: 
- a veszélyes anyagok és keverékek 
bejelentésére vonatkozó szabályokat; 
- a veszélyes anyagokkal és 
keverékekkel végzett tevékenység 
feltételeit; 
- a felhatalmazó rendelkezéseket. 
 
8. A törvény módosítja a 
munkaviszonyban és közalkalmazotti 
jogviszonyban ellátott egészségügyi 
tevékenység szabályait. 
 
9. A törvény módosítja: 
- az értelmezı rendelkezéseket; 
- a gyógyszergyártás feltételeit; 
- a gyógyszer forgalomba 



 9 

hozatalának engedélyezése 
szabályait; 
- a címkére és a betegtájékoztatóra 
vonatkozó rendelkezéseket; 
- a farmakovigilancia szabályait; 
- a gyógyszerek és a gyógyszerellátás 
hatósági ellenırzésének szabályait; 
- a gyógyszerek alkalmazásával 
kapcsolatos általános szabályokat; 
- a felhatalmazó rendelkezéseket. 
A törvény kiegészül: 
- az engedélyezést követı vizsgálatok 
eseti elıírásával; 
- a kockázatkezelési rendszer 
módosításával; 
- az új pszichoaktív anyagokkal 
kapcsolatos külön rendelkezésekkel. 
 
10. A törvény módosítja a tagsági 
viszonyra vonatkozó rendelkezéseket. 
 
11. A törvény módosítja: 
- az értelmezı rendelkezéseket; 
- a gazdaságos gyógyszeres 
gyógyászati segédeszköz-rendelés és 
forgalmazás alapelveit; 
- a gyógyszer és gyógyászati 
segédeszköz ismertetésének 
szabályait; 
- a gyógyszerrel, illetve gyógyászati 
segédeszközzel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi 
gyakorlatra vonatkozó szabályokat; 
- a gyógyszer és gyógyászati 
segédeszköz-ellátási garanciák 
szabályait; 
- a gyógyszerek és gyógyászati 
segédeszközök társadalombiztosítási 
támogatásba való befogadásának 
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általános szabályait; 
- a folyamatos gyógyszerellátás 
biztosítását, a gyógyszertámogatási 
elıirányzat betartását célzó 
rendelkezéseket; 
- a minıségi és hatékony gyógyszer- 
és gyógyászati segédeszköz-rendelés 
szabályait; 
- a gyógyszertárak létesítésére és 
mőködtetésére vonatkozó 
szabályokat, a gyógyszertár 
mőködésnek engedélyezését, a 
személyes gyógyszertár mőködtetési 
jogot, a gyógyszertárak vezetésére 
vonatkozó szabályokat; 
- a felhatalmazó rendelkezéseket. 
 
12. A törvény módosítja: 
- a hatályt; 
- az értelmezı rendelkezéseket; 
- az egészségügyi ellátási szerzıdésre 
vonatkozó rendelkezéseket; 
- az egészségügyi szakellátásban 
rendelkezésre álló országos 
kapacitásmennyiség szabályait; 
- a kapacitásfelosztás módosítására 
vonatkozó rendelkezéseket; 
- a fenntartó általi 
kapacitáscsökkentés szabályait; 
- az ellátási terület megállapításának 
és módosításának szabályait; 
- a más ellátási formába történı 
átcsoportosítás szabályait; 
- az egészségbiztosító finanszírozási 
felelısségére vonatkozó szabályokat; 
- a felhatalmazó rendelkezéseket. 
 
13. Az európai uniós rendeletek 
szerinti hozzáférési ponttal 
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kapcsolatos módosítások. Az ország 
elnevezésének megváltozásával 
kapcsolatos módosítások. Új Büntetı 
Törvénykönyvi tényállás: visszaélés 
új pszichoaktív anyaggal. A 
nemdohányzók védelmérıl szóló 
törvénnyel kapcsolatos felhatalmazó 
rendelkezések. 
 

10 A Semmelweis Egyetem alapító 
okirata (a módosításokkal egységes 
szerkezetben) 

HÉ 
61/2011. 
 
2011. 
december 20. 

A törzskönyvi nyilvántartásba 
történı bejegyzés napján lép 
hatályba. 

Az OK-279-26/2010. iktatószámú 
alapító okirat hatályát veszti. 

 

11 A külföldi kiküldetéshez 
kapcsolódó elismert költségekrıl 
szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet 
 

MK 
157/2011. 
 
2011. 
december 22. 
 

2012. január 1. Hatályát veszti a külföldi 
kiküldetéshez kapcsolódó elismert 
költségekrıl szóló 168/1995. (XII. 
27.) Korm. rendelet. 

A rendelet rendelkezéseit a 2012. 
január 1-je után kezdıdı külföldi 
kiküldetés esetében kell alkalmazni. 
A 2012. január 1-jén folyamatban 
lévı külföldi kiküldetés esetében a 
rendelet rendelkezéseit a külföldi 
kiküldetésnek a 2011. december 31-ét 
követı idıtartamára, illetve a 
magánszemélyt erre az idıtartamra 
tekintettel megilletı bevételre kell 
alkalmazni. 

12 Az egészségügyi szakellátás 
társadalombiztosítási 
finanszírozásának egyes 
kérdéseirıl szóló 
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 
módosításáról szóló 70/2011. (XII. 
23.) NEFMI rendelet 

MK 
158/2011. 
 
2011. 
december 23. 

2012. január 1. Az egészségügyi szakellátás 
társadalombiztosítási 
finanszírozásának egyes kérdéseirıl 
szóló 
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 

A rendelet 1/A., 2., 2/A., 4., 9., 15. 
számú mellékletei módosulnak, és a 
rendelet a 3/A. melléklettel egészül 
ki. 

13  A 2011. évi költségvetési egyensúlyt 
megtartó intézkedésekrıl szóló 
1316/2011. (IX. 19.) Korm. 
határozatban elrendelt zárolás 
csökkentésre változtatásáról és a 
rendkívüli kormányzati 
intézkedések elıirányzat 

MK 
158/2011. 
 
2011. 
december 23. 

A közzétételt követı napon 
(2011. december 24.) lép 
hatályba. 

- A 2011. évi költségvetési egyensúlyt 
megtartó intézkedésekrıl szóló 
1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat 
2011. december 31-én hatályát veszti. 
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megemelésérıl szóló 1471/2011. 
(XII. 23.) Korm. határozat  

14 A fogászati ellátás tevékenységi 
kódlistájának alkalmazásáról szóló 
71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet 

MK 
159/2011. 
 
2011. 
december 23. 

2012. január 1. - A fogászati beavatkozási kódokat, a 
hozzájuk tartozó megnevezéseket, a 
szakmai definíciókat és az 
elszámolhatóságra vonatkozó 
szabályokat a rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 

15 A szakképzésrıl szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény 
 

MK 
160/2011. 
 
2011. 
december 27. 

2012. január 1. Egyes 
rendelkezések azonban 
késıbb (2013. szeptember 1., 
2013. január 1.) lépnek 
hatályba. 

Hatályát veszti a szakképzésrıl szóló 
1993. évi LXXVI. törvény. 

 

16 Magyarország 2012. évi központi 
költségvetésérıl szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény 

MK 
161/2011. 
 
2011. 
december 28. 

2012. január 1.  A felsıoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvény 129. § (3) 
bekezdése szerint 2012. január 1-jétõl 
az egy fıre megállapított hallgatói 
normatíva 119 000 forint/év, a 
doktori képzésben részt vevık egy 
fıre megállapított támogatási 
normatívája 1 116 000 forint/év, a 
köztársasági ösztöndíjban részesülık 
normatívája 340 000 forint/év, a 
kollégiumi-diákotthoni elhelyezés 
normatívája 116 500 forint/év, a 
lakhatási támogatás normatívája 60 
000 forint/év, a tankönyv- és 
jegyzettámogatás, valamint a sport- 
és kulturális tevékenység normatívája 
11 900 forint/év. 

17 A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. 
évi CXC. törvény 

MK 
162/2011. 
 
2011. 
december 29. 

2012. szeptember 1. Egyes 
rendelkezések azonban 
késıbbi idıpontokban lépnek 
hatályba. 

Hatályát veszti a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény. 

„A törvény célja olyan köznevelési 
rendszer megalkotása, amely 
elısegíti a gyermekek, fiatalok 
harmonikus lelki, testi és 
értelmi fejlıdését, készségeik, 
képességeik, ismereteik, jártasságaik, 
érzelmi és akarati tulajdonságaik, 
mőveltségük 
életkori sajátosságaiknak megfelelı, 
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tudatos fejlesztése révén, és ezáltal 
erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik 
elérésére, a magánérdeket a köz 
érdekeivel összeegyeztetni képes 
embereket, felelıs állampolgárokat 
nevel. Kiemelt 
célja a nevelés-oktatás eszközeivel a 
társadalmi leszakadás 
megakadályozása és a 
tehetséggondozás.” 

18 Az egyes gyógyszerészeti tárgyú 
miniszteri rendeleteknek a 
gyógyszerhiány megelızése és 
kezelése érdekében történı 
módosításáról szóló 73/2011. (XII. 
29.) NEFMI rendelet 

MK 
162/2011. 
 
2011. 
december 29. 

2012. január 1-jén lép 
hatályba, és a hatálybalépését 
követı napon hatályát veszti. 

Az emberi felhasználásra kerülı 
gyógyszerek rendelésérıl és 
kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) 
ESZCSM rendelet 
 
A gyógyszerekkel folytatott 
nagykereskedelmi és párhuzamos 
import tevékenységrıl szóló 53/2004. 
(VI. 2.) ESZCSM rendelet 

 

19 A gyógyászati segédeszközök 
társadalombiztosítási támogatásba 
történı befogadásáról, 
támogatással történı rendelésérıl, 
forgalmazásáról, javításáról és 
kölcsönzésérıl szóló 14/2007. (III. 
14.) EüM rendelet módosításáról 
szóló 74/2011. (XII. 29.) NEFMI 
rendelet 

MK 
162/2011. 
 
2011. 
december 29. 

2012. január 1-jén lép 
hatályba, és a hatálybalépését 
követı napon hatályát veszti. 

A gyógyászati segédeszközök 
társadalombiztosítási támogatásba 
történı befogadásáról, támogatással 
történı rendelésérıl, forgalmazásáról, 
javításáról és kölcsönzésérıl szóló 
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 

 

20 A Gyógyító-megelızı ellátás 
jogcím-csoportból finanszírozott 
egészségügyi szolgáltatók 
adósságának rendezésére 
fordítható konszolidációs 
támogatásról és az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási 
Alapból történı finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III. 3.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 337/2011. (XII. 

MK 
163/2011. 
 
2011. 
december 29. 

A kihirdetése napján (2011. 
december 29.) 22 órakor lép 
hatályba és 2013. január 1-jén 
hatályát veszti. 

A Gyógyító-megelızı ellátás jogcím-
csoportból finanszírozott 
egészségügyi szolgáltatók 
adósságának rendezésére fordítható 
konszolidációs támogatásról és az 
egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történı 
finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 
Korm. rendelet 

A rendelet hatálya az 
Egészségbiztosítási Alapból 
finanszírozott egészségügyi 
szolgáltatás nyújtására szerzıdött 
azon fekvı- és járóbeteg-szakellátást 
végzı egészségügyi szolgáltatókra 
terjed ki, amelyek finanszírozása az 
Összevont szakellátás jogcímbıl 
történik. Az egészségügyi szolgáltató 
az elszámolt teljesítmény és a 
teljesítményvolumen keret alapján 
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29.) Korm. rendelete konszolidációs támogatásban 
részesül. A konszolidációs támogatás 
keretében a 2010. november 1. és 
2011. október 31. közötti idıszakra 
vonatkozóan a támogatás az 
egészségügyi szolgáltatók által a 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 
szerint a finanszírozónak (OEP) 
lejelentett és általa elfogadott 
teljesítmény alapján kerül felosztásra. 

21 A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 
338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

MK 
163/2011. 
 
2011. 
december 29. 

2012. január 1. - A rendelet célja egy a jogszabályokat, 
közjogi szervezetszabályozó 
eszközöket és egyéb 
dokumentumokat több idıállapotban 
is tartalmazó, több-szempontú 
keresést lehetıvé tevı nyilvános 
adatbázis létrehozása. A Nemzeti 
Jogszabálytár a www.njt.hu honlapon 
mőködik, és a kormany.hu 
kormányportálról, valamint a 
kormányzati portálról is elérhetı. 

22 Az Alkotmánybíróság 174/2011. 
(XII. 29.) AB határozata 

MK 
163/2011. 
 
2011. 
december 29. 

2011. december 29. Az egészségügyi és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok 
kezelésérıl és védelmérıl szóló 1997. 
évi XLVII. törvény 22. § (4) 
bekezdése 

Az Alkotmánybíróság megállapítja, 
hogy az egészségügyi és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok 
kezelésérıl és védelmérıl szóló 1997. 
évi XLVII. törvény 22. § (4) 
bekezdése alkotmányellenes, ezért azt 
megsemmisíti. Az Alkotmánybíróság 
álláspontja szerint az egészségügyi 
ellátás tervezésének, szervezésének 
elısegítése, mint adatkezelési cél 
nem teszi elengedhetetlenül 
szükségessé a személyazonosító 
adatok kezelését. Az egészségügyi 
ellátás szervezésének, tervezésének 
elısegítése általánosságban ugyanis 
anonimizált egészségügyi adatok 
segítségével is biztosítható. 

23 Az államháztartásról szóló 2011. MK 2011. december 31. Egyes Hatályát veszti az államháztartásról „E törvény célja, hogy a közfeladatok 
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évi CXCV. törvény 164/2011. 
 
2011. 
december 30. 

rendelkezések 2012. január 1-
jén lépnek hatályba. 

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény. maradéktalan ellátása érdekében 
biztosítsa az államháztartás átlátható 
mőködési 
feltételeit.” 

24 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 

MK 
164/2011. 
 
2011. 
december 30. 

2011. december 31. Egyes 
rendelkezések 2012. január 1-
jén, illetve 2013. január 1-jén 
lépnek hatályba. 

 „E törvény szabályozza az állam és a 
helyi önkormányzatok tulajdonában 
álló vagyon (a továbbiakban: nemzeti 
vagyon) megırzésének, védelmének 
és a nemzeti vagyonnal való felelıs 
gazdálkodásnak a követelményeit, az 
állam és a helyi önkormányzatok 
kizárólagos tulajdonának körét, a 
nemzeti vagyon feletti rendelkezési 
jog alapvetı korlátait és feltételeit, 
valamint az állam és a helyi 
önkormányzat kizárólagos gazdasági 
tevékenységeit.” 

25 Az egyes törvények Alaptörvénnyel 
összefüggı módosításáról szóló 
2011. évi CCI. törvény 

MK 
165/2011. 
 
2011. 
december 30. 

A kihirdetést követı napon 
(2011. december 31.) lép 
hatályba. 

A felsıoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvény. 

Módosulnak a hallgatói, valamint az 
oktatói igazolványra vonatkozó 
rendelkezések, továbbá az 
adatkezelésre vonatkozó 
rendelkezések. 

26 A nemzeti felsıoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény 

MK 
165/2011. 
 
2011. 
december 30. 

A törvény 2012. január 1-jén 
lép hatályba. Az 1–69. §, a 
72–108. §, a 110. § (1) 
bekezdés 1–18. és 20–22., 
valamint 24–27. pont, a 110. 
§ (2)–(4) bekezdés, a 111. § 
(1)–(5) bekezdés, a 112–114. 
§, a 115. § (1)–(4) és (6)–(7) 
bekezdés, a 117. § (1)–(4) és 
(6) bekezdés, a 118–119. §, a 
120. § (1) bekezdés, az 1–4. 
melléklet 2012. szeptember 
1-jén lép hatályba. 

Hatályát veszti a felsıoktatásról szóló 
2005. CXXXIX. törvény. 

„E törvény célja a felsıoktatás 
színvonalának emeléséhez, a 
versenyképes tudás átadásához és 
megszerzéséhez szükséges 
feltételrendszer megteremtése, az 
Alaptörvény X. cikk (3) bekezdése 
által meghatározott keretek között 
a nemzeti felsıoktatási 
intézményrendszer mőködésének 
biztosítása. A felsıoktatási 
intézmények gazdálkodásával 
kapcsolatos szabályokat törvény által 
szabott keretek között 
kormányrendelet határozza meg.” 

27 Az oktatási igazolványokról szóló 
362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

MK 
165/2011. 
 

2012. január 1. Egyes 
rendelkezések 2012. 
augusztus 15-én, 2013. január 

Hatályát veszti a diákigazolványról 
szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet. 

Az oktatási igazolvány a Nemzeti 
Egységes Kártyarendszer (a 
továbbiakban: NEK-rendszer) 



 16 

2011. 
december 30. 

1-jén, 2014. március 31-én 
lépnek hatályba. 

specifikációnak megfelelı 
igazolvány, melynek fajtái 
a) diákigazolvány,  
b) pedagógusigazolvány, 
c) oktatói igazolvány. 

28 Az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelete 

MK 
166/2011. 
 
2011. 
december 31. 

2012. január 1.  Hatályát veszti 
a) a hosszú távú kötelezettségek 
vállalásának egyes szabályairól szóló 
24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet,  
b) az államháztartás mőködési 
rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) 
Korm. rendelet, és 
c) a kincstári számlavezetés és 
finanszírozás, a feladatfinanszírozási 
körbe tartozó elıirányzatok 
felhasználása, 
valamint egyes államháztartási 
adatszolgáltatások rendjérıl szóló 
46/2009. (XII. 30.) PM rendelet. 

 

29 A költségvetési szervek belsı 
kontrollrendszerérıl és belsı 
ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 

MK 
166/2011. 
 
2011. 
december 31. 

2012. január 1. Hatályát veszti a költségvetési 
szervek belsı ellenırzésérıl szóló 
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. 

 

30 A költségvetési szerveknél és az 
egyházak közcélú tevékenységet 
folytató intézményeinél 
foglalkoztatottak 2012. évi 
kompenzációjáról szóló 371/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 

MK 
166/2011. 
 
2011. 
december 31. 

A rendelet 2012. január 1-jén 
lép hatályba, rendelkezéseit 
elsı alkalommal a 2012. év 
január hónapra járó illetmény 
számfejtésekor kell 
alkalmazni. 

- A foglalkoztatott a 2011–2012. évi 
adó- és járulékváltozások 
ellentételezésére szolgáló 
kompenzációra a 2012. év hónapjaira 
járó illetményének kifizetésével 
egyidejőleg, a 2011. december 31-én 
fennálló jogviszonya alapján havonta 
a rendeletben foglalt feltételekkel 
jogosult. 

 


