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Jogszabályfigyelés 

2012. január 

 

 

 Jogszabály címe Megjelent
1
 Hatály Módosított jogszabály Tárgy 

1 Az egyes egészségügyi és 

gyógyszerészeti tárgyú 

miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 2/2012. (I. 

3.) NEFMI rendelet 

MK 

1/2012. 

 

2012. január 

3. 

 

A kihirdetést követő 

nap (2012. január 4.) – 

2012. április 2.  

Egyes rendelkezések 

2012. február 1-jén, 

március 1-jén, illetve 

április 1-jén lépnek 

hatályba. 

1. A törzskönyvezett gyógyszerek és a 

különleges táplálkozási igényt kielégítő 

tápszerek társadalombiztosítási támogatásba 

való befogadásának szempontjairól és a 

befogadás vagy a támogatás 

megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) 

ESZCSM rendelet 

 

2. Az emberi felhasználásra kerülő 

gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 

 

3. Az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi 

feltételeiről szóló 44/2005. (X. 19.) EüM 

rendelet 

 

4. A biocid hatóanyagokkal, valamint a 

gyógyszer és gyógyászati segédeszköz 

ismertetésével kapcsolatos igazgatási 

szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 

21/2007. (V. 8.) EüM rendelet 

 

5. A gyógyszerrendeléshez használandó 

számítógépes program minősítésének 

szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM 

rendelet 

 

6. A gyógyszertárban forgalmazható, 

valamint kötelezően készletben tartandó 
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termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM 

rendelet 

 

7. Az egészségügyért felelős miniszter 

szabályozási feladatkörébe tartozó 

forgalmazási követelmények tekintetében 

eljáró megfelelőségértékelő szervezetek 

kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek 

tevékenységének különös szabályairól szóló 

18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet 

 

8. A háziorvosok indikátor alapú 

teljesítményértékeléséről és az orvosok 

gyógyszerrendelése értékelésének egyes 

szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI 

rendelet 

 

9. Egyéb gyógyszerészeti tárgyú miniszteri 

rendeletek 

2.  Az egyes egészségügyi tárgyú 

miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 3/2012. (I. 

3.) NEFMI rendelet 

MK 

1/2012. 

 

2012. január 

3. 

A kihirdetést követő 

nap (2012. január 4.) – 

2012. január 5.  

 

1. A fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. 

(VI. 3.) NM rendelet 

 

2. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, 

valamint -tárolásra és egyes kórszövettani 

vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései 

végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) 

EüM rendelet 

 

3. A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM 

rendelet 

 

4. Az egészségügyi szakmai kollégium 

működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) 

NEFMI rendelet 

 

5. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő 

1. Önkéntesen kezdeményezett, a 

szexuális úton terjedő fertőzések 

kimutatására irányuló orvosi vizsgálat 

térítésköteles elvégzésére és erről orvosi 

igazolás kiállítására a bőr- és nemibeteg 

gondozó egészségügyi szolgáltató, 

valamint a bőr- és nemibeteg szakorvosi 

tevékenységre engedéllyel rendelkező 

egészségügyi szolgáltató jogosult. 

 

2. Adott szerv tekintetében szervnek 

halottból átültetés céljára történő 

kivételére jogosultak az állami vérellátó 

szolgálat által megkötött egyezmény 

vagy megállapodás alapján másik állam 

transzplantációs centrumából érkező 

azon személyek is, akik megfelelnek az 

Eütv. 110. § (2), (4), (10) vagy (10a) 

bekezdésében foglalt feltételeknek. 
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miniszteri rendeletek 3. Amennyiben a szervátültetéssel 

kapcsolatos mentési feladat az állami 

vérellátó szolgálat által megkötött 

egyezmény vagy megállapodás alapján 

történik, a mentés keretében ezekre a 

feladatokra – külön megállapodás 

alapján – mentőjárműnek nem 

minősülő más légi jármű is igénybe 

vehető, ha a szerv szállításához 

szükséges megfelelő tárolás, a 

sérülésmentesség és a meghatározott 

határidőn belüli szállítási időtartam 

feltételei biztosítottak. Ebben az esetben 

az igénybe vett légi járműnek az 1. 

mellékletben foglalt feltételeknek nem 

kell megfelelniük, és e tevékenység 

végzésének nem feltétele az ÁNTSZ 

OTH által kiadott működési engedély. 

3 A munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény 

MK 

2/2012. 

 

2012. január 

6. 

2012. július 1. A törvényhez kapcsolódó módosító és 

átmeneti rendelkezésekről önálló törvény 

rendelkezik. Törvény – ágazati, szakmai 

sajátosságokra tekintettel – a munka 

törvénykönyvének rendelkezéseitől eltérhet. 

„E törvény a tisztességes foglalkoztatás 

alapvető szabályait állapítja meg a 

vállalkozás és a munkavállalás 

szabadságának elve szerint, tekintettel a 

munkáltató és a munkavállaló gazdasági, 

valamint szociális érdekeire.” 

4 Az egészségügyi szakellátás 

társadalombiztosítási 

finanszírozásának egyes 

kérdéseiről szóló 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 

módosításáról szóló 4/2012. (I. 

12.) NEFMI rendelet 

MK 

4/2012. 

 

2012. január 

12. 

A kihirdetését követő 

napon lép hatályba 

(2012. január 13.) és a 

hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti. 

Az egészségügyi szakellátás 

társadalombiztosítási finanszírozásának 

egyes kérdéseiről szóló 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 

Az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló törvény alapján 

befogadott nappali ellátásra szerződött 

járóbeteg-szakellátást nyújtó 

szolgáltató, valamint a 22 mozgásszervi 

rehabilitáció és 09 neurológia 

szakmákban nappali kórházi ellátásra 

szerződött fekvőbeteg szakellátást 

nyújtó szolgáltató az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. 

(III. 3.) Korm. rendelet 2. § r) pontja 

szerinti rehabilitációs ellátási program 

szerinti nappali ellátásokat az új 18. 
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számú mellékletben meghatározott 

szabályok és paraméterek alapján 

számolhatja el. 

 

Hatályát veszti az alábbi rendelkezés: 

Ha a járóbeteg-szakellátó intézmények 

a 10. számú melléklet 3. pontja szerinti 

ellátásokat nappali ellátásként végzik, a 

vonatkozó HBCs érték 70%-át kapják 

finanszírozásként. 

 

A rendelet kiegészül a Nappali Ellátási 

Programcsoportokra (a továbbiakban: 

NEPCs) vonatkozó rendelkezésekkel. 

Az egészségügyi intézmény a 

rehabilitációs ellátási program szerinti 

nappali ellátás esetében az új 18. számú 

mellékletben foglalt NEPCs-hez rendelt 

súlyszám alapján részesül díjazásban. A 

NEPCs-be sorolás módszertanát a 

HBCs besorolás módszertanáról 

rendelkező miniszteri rendelet 

tartalmazza. 

5 Az Országos Onkológiai Intézet 

alapító okirata egységes 

szerkezetben 

MK 

7/2012. 

 

2012. január 

17. 

A törzskönyvi 

nyilvántartásba történő 

bejegyzés napján lép 

hatályba. 

A 2010. november 2-án kelt 16274-24/2010-

0004JKF számú alapító okirat hatályát 

veszti. 

 

6 Az alapvető jogok biztosának 

2/2012. (I. 20.) AJB utasítása az 

alapvető jogok biztosa 

vizsgálatának szakmai 

szabályairól és módszereiről 

HÉ 

4/2012. 

 

2012. január 

20. 

Az utasítás a 

közzétételét 

követőnapon lép 

hatályba azzal, hogy 

rendelkezéseit 2012. 

január 2. napjától – a 

folyamatban lévő 

ügyekben is – 

alkalmazni kell. 

  

7 A hallgatói hitelrendszerről 

szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. 

MK 

6/2012. 

2012. augusztus 1-jén 

lép hatályba. Egyes 

Hatályát veszti a hallgatói hitelrendszerről és 

a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 
„A hallgatói hitelrendszer célja, hogy 

minden fiatal számára esélyt teremtsen a 
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rendelet  

2012. január 

20. 

rendelkezései 2012. 

szeptember 1-jén 

lépnek hatályba. 

12.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés és a 

11. § (2)–(4) bekezdés, valamint a hallgatói 

hitelrendszerről és a Diákhitel Központról 

szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 114/2011. (VII. 7.) 

Korm. rendelet. 2012. szeptember 1-jén 

hatályát veszti a hallgatói hitelrendszerről és 

a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 

12.) Korm. rendelet. 

felsőoktatásban való részvételre, 

függetlenül az egyén, illetve családja 

anyagi teherviselő képességétől, 

valamint, hogy a Kormány hosszú távon 

biztosítsa az általánosan hozzáférhető, 

tömeges és minőségi felsőoktatás 

fenntarthatóságának feltételeit a magyar 

gazdaság fejlesztése érdekében. E célok 

hosszú távon is biztonságos és 

költséghatékony megvalósítása 

érdekében, valamint a diákhitel rendszer 

méretei, társadalmi, gazdasági és 

költségvetési kihatásai miatt, a Kormány 

a hallgatói hitelrendszert a megfelelő 

állami intézmények és állami tulajdonú 

szervezetek bevonásával, valamint a 

Diákhitel szervezetek közötti szoros 

együttműködés elősegítésével kívánja 

létrehozni és működtetni, beleértve 

annak forrásteremtési, hiteligénylési, 

folyósítási és törlesztéssel kapcsolatos 

folyamatait.” 

8 A magyar állami ösztöndíjas és 

magyar állami részösztöndíjas 

hallgatókkal kötendő hallgatói 

szerződésről szóló 2/2012. (I. 

20.) Korm. rendelet 

MK 

6/2012. 

 

2012. január 

20. 

2012. augusztus 1-jén 

lép hatályba. 

 „Ez a rendelet határozza meg a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény 39. § (3) bekezdése szerinti a 

magyar állami ösztöndíjas, magyar 

állami részösztöndíjas hallgatóval 

létesített hallgatói szerződéssel 

kapcsolatos szabályokat, a hallgatói 

szerződés létesítésének, 

nyilvántartásának, a szerződésben foglalt 

kötelezettségek teljesítésének rendjét, a 

nemteljesítésre tekintettel alkalmazható 

szabályokat, a szerződésben foglalt 

kötelezettség alóli mentesülésre 

vonatkozó rendelkezéseket.” 

9 A 2012-ben a felsőoktatásban 

felvehető, államilag támogatott 

hallgatói létszámkeretről szóló 

MK 

6/2012. 
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1007/2012. (I. 20.) Korm. 

határozat 

2012. január 

20. 

10 A felsőoktatási intézmények 

képzési, tudományos célú és 

fenntartói normatíva alapján 

történő finanszírozásáról szóló 

50/2008. (III. 14.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 

Kormány 3/2012. (I. 23.) Korm. 

rendelete 

 

MK 

7/2012. 

 

2012. január 

23. 

A kihirdetését követő 

harmadik napon 

(2012. január 26.) lép 

hatályba és a 

hatálybalépését követő 

napon (2012. január 

27.) hatályát veszti. 

 

A felsőoktatási intézmények képzési, 

tudományos célú és fenntartói normatíva 

alapján történő finanszírozásáról szóló 

50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 

A 2012. évre vonatkozó finanszírozási 

szabályok megállapítása. 

11 A rendezett munkaügyi 

kapcsolatok feltételeiről és 

igazolásának módjáról szóló 

1/2012. (I. 26.) NGM rendelet 

MK 

9/2012. 

 

2012. január 

26. 

A kihirdetését követő 

napon (2012. január 

27.) lép hatályba. 

A rendelet szabályait a 

hatálybalépés 

időpontjában 

folyamatban lévő 

támogatási 

eljárásokban is 

alkalmazni kell. 

Hatályát veszti a rendezett munkaügyi 

kapcsolatok feltételeinek igazolására 

alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) 

FMM rendelet. 

A rendelet az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) 

bekezdés a) pontjában – a költségvetési 

támogatások nyújtásának feltételeként - 

megjelölt rendezett munkaügyi 

kapcsolatok követelményeire, feltételeire 

és azok igazolásának módjára és eljárási 

szabályaira vonatkozó előírásokat állapítja 

meg. 

 

 

Személyügyi hírek 

 

 Jogszabály címe Megjelent
2
 Tárgy 

1 2/2012. (I. 6.) KE határozat 

rektori megbízásról 

MK 

2/2012. 

 

2012. január 

6. 

 

A köztársasági elnök a Budapesti Corvinus Egyetemen dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanárt 

2012. január 1-tõl 2016. június 30-áig terjedő időtartamra megbízza a rektori feladatok 

ellátásával. 

2 4/2012. (I. 16.) ME határozat 

főiskolai tanár kinevezéséről 

MK 

5/2012. 

 

A miniszterelnök dr. Biró Miklóst, dr. Gács Ivánt, dr. Kirchner Istvánt, dr. Majtényi Györgyöt 

– 2012. január 15-ei hatállyal – főiskolai tanárrá kinevezi. 
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2012. január 

16. 

3 A miniszterelnök 9/2012. (I. 23.) ME 

határozata helyettes államtitkár megbízatása 

megszűnésének megállapításáról 

MK 

7/2012. 

 

2012. január 

23. 

A határozat megállapítja, hogy dr. Dux Lászlónak, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium helyettes 

államtitkárának e megbízatása a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 

50. § (1) bekezdése alapján történő lemondására tekintettel – 2012. január 28-ai hatállyal – 

megszűnt. 

 


