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Jogszabályfigyelés 

2012. február 

 

 

 Jogszabály címe Megjelent
1
 Hatály Módosított jogszabály Tárgy 

1 Az egyes tevékenységek kutatás-

fejlesztési szempontú minősítése 

iránti eljárás részletes szabályairól 

szóló 9/2012. (II. 1.) Korm. 

rendelet 

MK 

12/2012. 

 

2012. február 

1. 

2012. február 1-jén 17 

órakor lép hatályba. 

- A rendelet a kutatás-fejlesztésről és a 

technológiai innovációról szóló 2004. évi 

CXXXIV. törvény 30/A. § (1) bekezdése 

szerinti minősítés szabályait állapítja meg. Az 

eljárás a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatalának hatáskörbe tartozik. 

 

2.  A kutatás-fejlesztési tevékenység 

minősítése iránti eljárásban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási 

díjakról szóló 3/2012. (II. 1.) KIM 

rendelet 

MK 

12/2012. 

 

2012. február 

1. 

2012. február 1-jén 17 

órakor lép hatályba. 

- A rendelet a kutatás-fejlesztésről és a 

technológiai innovációról szóló 2004. évi 

CXXXIV. törvény 30/A. § (1) bekezdése 

szerinti minősítési eljárásért fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó 

szabályokat állapít meg. 

3.  A felsőoktatási intézmények 

felvételi eljárásairól szóló 

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, 

valamint az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról 

szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 

12/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 

MK 

16/2012. 

 

2012. február 

14. 

A kihirdetése napján 

(2012. február 14.) 14 

órakor lép hatályba, 

egyes rendelkezései 

azonban 2012. 

augusztus 31-én 

lépnek hatályba. 2012. 

szeptember 1-jén 

hatályát veszti. 

A felsőoktatási intézmények felvételi 

eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) 

Korm. rendelet; 

Az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról 

szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet 

A 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendeletben 

módosul az általános felvételi eljárásban a 

jelentkezési határidő (február 24.). E 

módosítást a 2012. évi felvételi eljárásban 

alkalmazni kell. 

A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben 

módosul az érettségi vizsgára jelentkezés 

határideje. Egyes módosításokat már a 2012. 

évi május-júniusi vizsgaidőszakra történő 

jelentkezés során is alkalmazni kell. 

                                                 
1
 Magyar Közlöny – MK 

Hivatalos Értesítő - HÉ 
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4. Egyes egészségügyi és 

egészségbiztosítási tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

szóló 13/2012. (II. 14.) Korm. 

rendelet 

MK 

16/2012. 

 

2012. február 

14. 

A kihirdetése napján 

(2012. február 14.) 14 

órakor lép hatályba, 

egyes rendelkezései 

azonban 2012. május 

1-jén lépnek hatályba. 

2012. május 2-án 

hatályát veszti. 

1. Az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztéséről szóló 

2006. évi CXXXII. törvény 

végrehajtásáról szóló 337/2008. 

(XII. 30.) Korm. rendelet; 

2. A kötelező 

egészségbiztosítás ellátásairól szóló 

1997. évi LXXXIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 217/1997. 

(XII. 1.) Korm. rendelet; 

3. Az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. 

(III. 3.) Korm. rendelet; 

4. A várólista alapján 

nyújtható ellátások részletes 

szabályairól szóló 287/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet; 

5. A megyei 

intézményfenntartó központokról, 

valamint a megyei önkormányzatok 

konszolidációjával, a megyei 

önkormányzati intézmények és a 

Fővárosi Önkormányzat 

egészségügyi intézményeinek 

átvételével összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról 

szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. 

rendelet; 

6. Az egészségügyi 

szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet; 

7. Az Országos Vérellátó 

Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet; 

8. Az Állami 

1. Módosulnak többek között a 

kapacitásfelosztás módosításának, a tartalék 

kapacitások felhasználásának, az ellátási 

terület megállapításának szabályai, a 2. és 4. 

számú melléklet. A rendelet kiegészül „Az 

egészségügyi szakellátási kötelezettségre, 

valamint az ahhoz kapcsolódó finanszírozásra 

és szerződésekre vonatkozó szabályok” 

alcímmel. 

 

2. Módosulnak a külföldi tartózkodás 

közben szükséges gyógykezelés 

megtérítésének szabályai, valamint a kötelező 

egészségbiztosítás ellátásainak biztosítását 

szolgáló szerződésekre vonatkozó szabályok. 

 

3. Módosul a légimentési tevékenység 

finanszírozása. 

 

4. Azoknak az ellátásoknak a körét, 

amelyek az Ebtv. 20. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján  csak térségi várólista alapján 

vehetőek igénybe, a rendelet új 7. számú 

melléklete tartalmazza. Hatályát veszti a 

kötelezően vezetendő intézményi várólisták 

körét meghatározó 5. számú melléklet. 

 

5. - 

 

6. Módosulnak az engedélyezési 

eljárásra, valamint az átmeneti működési 

engedélyre vonatkozó rendelkezések. 

 

7. Módosuló rendelkezés: Az OVSzK 

szervdonáció és szervdonációhoz kapcsolódó 

szövetdonáció szervezésével összefüggő 

koordinációs tevékenységet végez. 

 

8. A 2. számú melléklet módosul 
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Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálatról, a népegészségügyi 

szakigazgatási feladatok ellátásáról, 

valamint a gyógyszerészeti 

államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. 

rendelet; 

9. Az egyes 

egészségbiztosítási és egészségügyi 

tárgyú kormányrendeletek 

módosításáról szóló 325/2011. (XII. 

28.) Korm. rendelet 

 

(különös illetékességi rendelkezések). 

 

9. Nem lép hatályba a rendelet 72. § b) 

pontja. 

 

5.  Az egészségügyi szolgáltatók és 

működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az 

egészségügyi szakmai jegyzékről 

szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM 

rendelet módosításáról szóló 

6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 

MK 

16/2012. 

 

2012. február 

14. 

A kihirdetése napján 

(2012. február 14.) 14 

órakor lép hatályba, 

egyes rendelkezései 

azonban 2012. március 

31-én, illetve április 1-

jén lépnek hatályba. 

2012. április 2-án 

hatályát veszti. 

Az egészségügyi szolgáltatók és 

működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az 

egészségügyi szakmai jegyzékről 

szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 

Módosul többek között a nyilvántartás célja 

és tartalma. Egyedi azonosítót kap az 

egészségügyi szolgáltató és szervezeti 

egysége is, amelyet a működési engedély 

tartalmaz. Módosul az 1. és 2. számú 

melléklet, valamint a rendelet kiegészül egy 

új 3. számú melléklettel (fekvőbeteg-

szakellátásban finanszírozott szakmákhoz 

tartozó progresszivitási szintek). 

6.  A komplex minősítésre vonatkozó 

részletes szabályokról szóló 

7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 

MK 

16/2012. 

 

2012. február 

14. 

A kihirdetését követő 

3. napon (2012. 

február 17.) lép 

hatályba. 

- A megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján. A 

komplex minősítés során az egészségi állapot 

vizsgálata keretében a rendelet mellékletében 

foglaltak szerint szervrendszerenként, 

betegségcsoportonként kell megállapítani az 

össz-szervezeti egészségkárosodás százalékos 

mértékét.  

7. A Tudományos és Technológiai 

Alapítvány közhasznú nonprofit 

gazdasági társasággá történő 

átalakításáról szóló 1150/2011. (V. 

18.) Korm. határozat 

módosításáról szóló 1026/2012. (II. 

14.) Korm. határozat 

MK 

16/2012. 

 

2012. február 

14. 

A közzétételét követő 

napon (2012. február 

15.) lép hatályba és 

február 16-án hatályát 

veszti. 

A Tudományos és Technológiai 

Alapítvány közhasznú nonprofit 

gazdasági társasággá történő 

átalakításáról szóló 1150/2011. (V. 

18.) Korm. határozat 

A gazdasági társaság neve Tudományos és 

Technológiai Közhasznú Nonprofit Kft. 

helyett Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 

Közhasznú Nonprofit Kft. 
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8. A gyógyszerek és orvostechnikai 

eszközök közbeszerzésének sajátos 

szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) 

Korm. rendelet 

MK 

18/2012. 

 

2012. február 

16. 

A kihirdetését követő 

napon (2012. február 

17.) lép hatályba. 

Hatályát veszti a gyógyszerek és 

gyógyászati segédeszközök 

közbeszerzésének részletes és sajátos 

szabályairól szóló 

130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. 

 

A rendelet hatálya kiterjed a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény szerint lefolytatott közbeszerzési 

eljárásokra, amelyek tárgya gyógyszer 

beszerzése vagy orvostechnikai eszköz 

beszerzése. 

A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését 

követően megkezdett közbeszerzésekre kell 

alkalmazni. 

9. A felsőoktatási minőségértékelés és 

-fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 

MK 

20/2012. 

 

2012. február 

22. 

A kihirdetését követő 

napon (február 23.) lép 

hatályba. Egyes 

rendelkezések március 

1-jén, illetve 

szeptember 1-jén 

lépnek hatályba. 

Hatályát veszíti – egyes 

rendelkezések tekintetében, majd 

2012. március 1-jétől teljes 

egészében - a Magyar Felsőoktatási 

Akkreditációs Bizottságról szóló 

69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet, 

valamint a Felsőoktatási és 

Tudományos Tanácsról szóló 

68/2006. (III. 28.) Korm. rendelet.. 

 

„A felsőoktatási képzés, tudományos kutatás, 

művészeti alkotótevékenység mint 

felsőoktatási alaptevékenység minőségének 

biztosítása – a nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: 

Nftv.) meghatározott keretek között – 

elsődlegesen a felsőoktatási intézmény 

feladata és felelőssége.” 

 

A rendelet megállapítja a Magyar 

Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 

jogállására, szervezetére és eljárására, a 

Felsőoktatási Tervezési Testület jogállására, 

szervezetére és feladatira,  valamint a MAB 

Felügyelő Bizottságára vonatkozó 

szabályokat. 

 

Átmeneti rendelkezések: 

A rendelet rendelkezéseit a hatályba 

lépésekor folyamatban lévő ügyek, és a 

hatályba lépését követően megismételt 

eljárások tekintetében is kell alkalmazni. 

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 

törvény alapján létrehozott MAB előtt indult 

és 2012. február 29-ig be nem fejezett, 

továbbá e rendelet szerint működő MAB előtt 

2012. augusztus 31-ig indult ügyek 

tekintetében az ügyintézési határidő 

százötven nap. Az egyetemi tanári munkaköri 

cím adományozásával, valamint tanárképzési 
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szak indításával kapcsolatos szakértői 

vélemény tárgyában a felsőoktatásról szóló 

2005. évi CXXXIX. törvény alapján 

létrehozott MAB előtt indult és 2012. február 

29-ig be nem fejezett, továbbá a jelen rendelet 

szerint működő MAB előtt 2012. április 30-ig 

indult ügyek tekintetében az ügyintézési 

határidő százhúsz nap. A fentit ügyintézési 

határidő kezdő napja a teljes kérelem 

benyújtásának napján kezdődik. 

10. A költségvetési szerveknél és az 

egyházak közcélú tevékenységet 

folytató intézményeinél 

foglalkoztatottak 2012. évi 

kompenzációjáról szóló 371/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 20/2012. (II. 

22.) Korm. rendelet 

MK 

20/2012. 

 

2012. február 

22. 

2012. március 1-jén 

lép hatályba és március 

2-án hatályát veszti. 

A költségvetési szerveknél és az 

egyházak közcélú tevékenységet 

folytató intézményeinél 

foglalkoztatottak 2012. évi 

kompenzációjáról szóló 371/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 

átfogó módosítás 

11.  A közigazgatási és igazságügyi 

miniszter Nemzetiségi Tanulmányi 

Ösztöndíjáról szóló 8/2012. (II. 

22.) KIM rendelet 

MK 

20/2012. 

 

2012. február 

22. 

A kihirdetését követő 

napon (február 23.) lép 

hatályba. 

Hatályát veszíti a közigazgatási és 

igazságügyi miniszter Nemzetiségi 

Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló 

11/2011. (III. 28.) KIM rendelet. 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 

Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjának  

célja, hogy – a magyarországi 

nemzetiségekkel kapcsolatos állami feladatok 

ellátása keretében – felsőfokú oktatási 

intézményben történő továbbtanulásuk 

elősegítése érdekében támogatásban 

részesítse az anyanyelvű és kétnyelvű 

nemzetiségi program szerint működő 

középfokú iskolák ajánlása alapján a 

valamely nemzetiséghez tartozó, középiskolai 

kiemelkedő képességű tanulókat. Az 

ösztöndíj mértéke tanulónként, havonta 

hatvanezer forint, mely összeg a 

megállapítását követő szeptember 1. napját 

követő két tanítási évben kerül folyósításra.  

Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást 

a miniszter – minden év április 15. napjáig – 

közzéteszi a Kormány honlapján. 

12. Az Országgyűlés 4/2012. (II. 22.) 

OGY határozata a gazdasági és 

MK 

20/2012. 

A közzététel napján 

(február 22.) lép 

- A magyar Országgyűlés támogatja a 

gazdasági és monetáris unióban megvalósuló 
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monetáris unióban megvalósuló 

stabilitásról, koordinációról és 

kormányzásról szóló szerződés 

Magyarország általi aláírásának 

támogatásáról* 

 

A Kormány 1041/2012. (II. 22.) 

Korm. határozata a gazdasági és 

monetáris unióban megvalósuló 

stabilitásról, koordinációról és 

kormányzásról szóló szerződés 

szövegének végleges 

megállapítására adott 

felhatalmazásról 

 

2012. február 

22. 

hatályba. stabilitásról, koordinációról és kormányzásról 

szóló szerződés szövegének Magyarország 

által történő végleges megállapítását. 

 

A Kormány egyetért a gazdasági és monetáris 

unióban megvalósuló stabilitásról, 

koordinációról és kormányzásról szóló 

szerződés bemutatott szövegével. 

13.  A Kormány 1039/2012. (II. 22.) 

Korm. határozata az Emberi Jogi 

Munkacsoportról 

MK 

20/2012. 

 

2012. február 

22. 

A közzétételét követő 

napon (február 23.) lép 

hatályba. 

- A Kormány javaslattevő, véleményező és 

tanácsadói tevékenységet végző testületeként 

létrehozza az Emberi Jogi Munkacsoportot , 

amelynek tagja a NEFMI oktatásért és 

egészségügyért felelős államtitkára is. 

A Munkacsoport feladata, hogy 

a) figyelemmel kísérje az emberi jogok 

érvényesülését Magyarországon, 

b) konzultációt folytasson az emberi jogok 

magyarországi érvényesülését vizsgáló civil 

szervezetekkel, valamint 

érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, 

c) konzultációt folytasson az emberi jogok 

magyarországi érvényesülését vizsgáló 

alkotmányos szervekkel, 

d) áttekintse a nemzetközi egyezményekből, 

megállapodásokból és egyéb nemzetközi 

kötelezettségvállalásokból 

fakadó, az emberi jogok érvényesülésével 

kapcsolatos feladatokat, 

e) figyelemmel kísérje az Egyesült Nemzetek 

Szervezete Emberi Jogi Tanács Egyetemes 

Időszakos Felülvizsgálat (UPR) 

Munkacsoportjának 11. ülésén Magyarország 

vonatkozásában tett és Magyarország által 
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elfogadott és részben elfogadott ajánlások 

végrehajtását, 

f) javaslatokat tegyen a Kormány és az 

érintett központi államigazgatási szervek 

részére a jogalkotás és a jogalkalmazás 

vonatkozásában az emberi jogok még 

szélesebb érvényesülését biztosító 

szabályozásra, működésre, figyelemmel 

kísérje ezek megvalósítását, és 

g) elősegítse az emberi jogok magyarországi 

érvényesülésével kapcsolatos szakmai 

kommunikációt. 

14. A közszolgálati tisztviselőkről 

szóló törvénnyel összefüggő 

átmeneti, módosuló és hatályát 

vesztő szabályokról, valamint 

egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2012. évi V. 

törvény 

MK 

22/2012. 

 

2012. február 

27. 

A törvény – egyes 

kivételekkel - 2012. 

február 29-én lép 

hatályba. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény (módosító törvény 

35. §, 53. § és 59. §) 

 

A nemzeti vagyonba tartozó állami tulajdonú 

ingatlan hasznosítására vonatkozó 

rendelkezések módosulnak. 

15. Az Egészségbiztosítási Alap 

terhére finanszírozható járóbeteg-

szakellátási tevékenységek 

meghatározásáról, az igénybevétel 

során alkalmazandó 

elszámolhatósági feltételekről és 

szabályokról, valamint a 

teljesítmények elszámolásáról 

szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI 

rendelet 

MK 

23/2012. 

 

2012. február 

28. 

A kihirdetése napján 

(február 28.) 18 órakor 

lép hatályba. 

Az egészségügyi szakellátás 

társadalombiztosítási 

finanszírozásának egyes kérdéseiről 

szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 

Az egészségügyi ellátásban használt 

szakmai kódrendszerek és 

finanszírozási paraméterek 

karbantartásának jogi 

szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 

11.) NM rendelet 

Az emberi felhasználásra kerülő 

gyógyszerek rendeléséről és 

kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) 

ESZCSM rendelet 

Az egyes személyazonosításra 

alkalmatlan ágazati (egészségügyi, 

szakmai) adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, 

feldolgozására vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 

A rendeletet az egészségügyi szakellátás 

társadalombiztosítási finanszírozásának egyes 

kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM 

rendelet 2. és 15. számú mellékletében foglalt 

járóbeteg-szakellátás tevékenységek 

tekintetében kell alkalmazni 
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19.) ESZCSM rendelet 

16. A gyógyító-megelőző ellátás 

jogcímén az Egészségbiztosítási 

Alap terhére finanszírozható 

homogén betegségcsoportok 

kódolási és besorolási szabályairól 

szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI 

rendelet  

MK 

23/2012. 

 

2012. február 

28. 

A kihirdetése napján 

(február 28.) 18 órakor 

lép hatályba. Egyes 

rendelkezések 2012. 

március 1-jén lépnek 

hatályba. 

-  

17. Az Egészségbiztosítási Alapból a 

959A-L, valamint 9511–9515 

homogén betegségcsoportok 

szerint finanszírozott 

daganatellenes terápiákról szóló 

11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 

MK 

23/2012. 

 

2012. február 

28. 

A kihirdetése napján 

(február 28.) 18 órakor 

lép hatályba. Egyes 

rendelkezések 2012. 

március 1-jén lépnek 

hatályba. 

-  

18. A Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatalról szóló 

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 

MK 

24/2012. 

 

2012. február 

29. 

2012. március 15-én 

lép hatályba. Egyes 

rendelkezései 2013. 

január 1-jén lépnek 

hatályba. 

Az állatkísérletek végzéséről szóló 

243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 

„Az állatkísérletek végzéséről szóló 

243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) 

bekezdésében a „Mezőgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: 

MgSzH)” szövegrész helyébe a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a 

továbbiakban: NÉBIH) szöveg, az „az 

MgSzH-nak” szövegrész helyébe az „a 

NÉBIH-nek” szöveg lép.” 

19. A 2007–2013 programozási 

időszakban az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapból, az Európai 

Szociális Alapból és a Kohéziós 

Alapból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 

kormányrendelet módosításáról 

szóló 25/2012. (II. 29.) Korm. 

rendelet 

MK 

24/2012. 

 

2012. február 

29. 

A kihirdetését követő 

napon (március 1.) lép 

hatályba. egyes 

rendelkezések 2012. 

március 31-én lépnek 

hatályba. 2012. április 

1-jén hatályát veszti. 

A 2007–2013 programozási 

időszakban az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapból, az Európai 

Szociális Alapból és a Kohéziós 

Alapból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 

kormányrendelet 

Átfogó módosítás 
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Személyügyi hírek 

 

 Jogszabály címe Megjelent
2
 Tárgy 

1 Helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 

14/2012. (II. 3.) ME határozat 

 

 

MK 

13/2012. 

 

2012. február 

3. 

A miniszterelnök a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 47. § (1) bekezdése 

alapján, a nemzeti erőforrás miniszter javaslatára dr. Kis Norbert Józsefet a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium helyettes államtitkárává – 2012. január 29-ei hatállyal – kinevezi. 

2 Az Országos Tudományos Kutatási 

Alapprogramok Bizottsága tagjainak 

megbízásáról szóló 16/2012. (II. 7.) ME 

határozat 

MK 

14/2012. 

 

2012. február 

7. 

A miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az oktatásért felelős miniszter közös 

javaslatára – dr. Szolcsányi Jánost, a Pécsi Tudományegyetem professzor emeritusát, az MTA r. tagját – 

hároméves időtartamra – és dr. Németh Tamás professzort, az MTA r. tagját, a Magyar Tudományos 

Akadémia főtitkárát – újabb hároméves időtartamra – az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 

Bizottsága alelnöki teendőinek ellátásával, 2012. február 1-jei hatállyal megbízza. 

 

                                                 
2
 Magyar Közlöny – MK 

Hivatalos Értesítő - HÉ 


