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1 Az elemi költségvetésről szóló 

5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 

 

MK 

25/2012. 

 

2012. 

március 

1. 

A kihirdetést követő napon 

(2012. március 2.) lép 

hatályba. 

A szakfeladatrendről és az 

államháztartási szakágazati 

rendről szóló 56/2011. (XII. 

31.) NGM rendelet 

A költségvetési szerv elemi költségvetésének 

tartalmát szabályozza a rendelet. 

Módosul továbbá a szakfeladatrendről szóló NGM 

rendelet 1-2. melléklete (egyes szakfeladatok 

száma és megnevezése) 

2.  A törzskönyvi nyilvántartásról szóló 

6/2012. (III. 1.) NGM rendelet 

 

MK 

25/2012. 

 

2012. 

március 

1. 

A kihirdetést követő napon 

(2012. március 2.) lép 

hatályba. 

Hatályát veszti a törzskönyvi 

nyilvántartásról szóló 

25/2009. (XI. 18.) PM 

rendelet. 

A Kincstár által az államháztartásról szóló törvény 

alapján vezetett törzskönyvi nyilvántartásra 

vonatkozó részletszabályokat állapítja meg a 

rendelet. A rendeletet a hatálybalépésekor 

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell 

3. Az egészségügyi ellátással 

összefüggő fertőzések 

megelőzéséről, e tevékenységek 

szakmai minimumfeltételeiről és 

felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 

18.) EüM rendelet módosításáról 

szóló 12/2012. (III. 6.) NEFMI 

rendelet 

MK 

26/2012. 

 

2012. 

március 

6. 

 

2012. május 1-jén lép 

hatályba és a hatályba 

lépését követő napon 

hatályát veszti. 

Az egészségügyi ellátással 

összefüggő fertőzések 

megelőzéséről, e 

tevékenységek szakmai 

minimumfeltételeiről és 

felügyeletéről szóló 20/2009. 

(VI. 18.) EüM rendelet 

Átfogó módosítás 

4. A központosított közbeszerzési 

rendszerről, valamint a központi 

beszerző szervezet feladat és 

hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 

33/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

MK 

27/2012. 

 

2012. 

március 

7. 

 

A rendelet a kihirdetését 

követő napon (2012. 

március 8.) lép hatályba. 

A központosított 

közbeszerzési rendszerről, 

valamint a központi beszerző 

szervezet feladat és 

hatásköréről szóló 168/2004. 

(V. 25.) Korm. rendelet 

Átfogó módosítás 

5. Az egyes biocidokkal és 

élelmiszerekkel összefüggő 

miniszteri rendeletek módosításáról 

szóló 15/2012. (III. 12.) NEFMI 

rendelet 

MK 

29/2012. 

 

2012. 

március 

12. 

 

A rendelet a kihirdetését 

követő napon (március 13-

án) lép hatályba. egyes 

rendelkezések 2012. 

március 20-án, illetve 

2013. május 1-én lépnek 

hatályba. A rendelet 2013. 

1. A speciális 

gyógyászati célra szánt 

tápszerekről szóló 24/2003. 

(V. 9.) ESZCSM rendelet 

2. A különleges 

táplálkozási célú 

élelmiszerekről szóló 36/2004. 

A rendelet a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv I. mellékletének a kreozot hatóanyagként 

való felvétele céljából történő módosításáról szóló 

2011. július 26-i 2011/71/EU bizottsági 

irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

A rendelet a 2002/46/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek, az 1925/2006/EK európai 
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május 2-án  hatályát veszti. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 

3. Az étrend-

kiegészítőkről szóló 37/2004. 

(IV. 26.) ESZCSM rendelet 

4. A biocid termékek 

előállításának és forgalomba 

hozatalának feltételeiről szóló 

38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–

FVM–KvVM együttes 

rendelet 

5. A dimetil-fumarát 

biocidot tartalmazó termékek 

forgalmazásának megtiltásáról 

szóló 14/2009. (IV. 29.) EüM 

rendelet 

parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 

953/2009/EK bizottsági rendeletnek az 

élelmiszerekhez hozzáadható ásványi anyagok 

jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló 

2011. november 14-i 1161/2011/EU bizottsági 

rendelet 1. cikkének végrehajtásához szükséges 

rendelkezéseket állapít meg. 

A rendelet a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó 

termékek forgalomba hozatala vagy piaci 

hozzáférhetővé tétele megtiltásának a tagállamok 

számára való előírásáról szóló 2009/251/EK 

határozat érvényességének meghosszabbításáról 

szóló 2012. január 26-i 2012/48/EU bizottsági 

végrehajtási határozatnak való megfelelést 

szolgálja. 

6. Az egészségügyi ágazat egyes 

foglalkoztatottjai 2012. évi 

bérfejlesztésének lehetséges 

irányairól szóló 1071/2012. (III. 22.) 

Korm. határozat 

MK 

33/2012. 

 

2012. 

március 

22. 

- - 1. A Kormány annak érdekében, hogy az 

egészségügyi ágazatban dolgozók szakmai 

előmenetele és szakmai élethelyzete a jövőre nézve 

kiszámítható legyen, a Semmelweis Tervben 

foglaltakkal összhangban, az egészségügyi 

ágazatban fennálló humánerőforrás-krízis kezelése 

érdekében felhatalmazza a nemzeti erőforrás 

minisztert, hogy a 2012. évben az 

Egészségbiztosítási Alapnál a gyógyító-megelőző 

ellátás területén rendelkezésre álló 30,55 milliárd 

Ft az orvosok részére 15,0 milliárd Ft összegben, 

az egészségügyi szakdolgozók részére 15,0 

milliárd Ft összegben, az egyéb felsőfokú 

végzettséggel rendelkező szakemberek részére 

0,55 milliárd Ft összegben – béremelés 

formájában, ideértve annak munkáltatói közterheit 

is – 2012. évre megállapításra kerüljön. 

2. Az 1. pont szerinti béremelésben az állami, 

önkormányzati, valamint egyházi 

tulajdonban/fenntartásban működű járó és 
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fekvőbeteg-ellátásban dolgozó orvosok, 

meghatározott munkakörben dolgozó egyéb 

felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, 

valamint az egészségügyi szakdolgozók 

részesülnek. 

3. Az 1. pont szerinti béremelést egészségügyi 

ágazati bértábla kidolgozásával kell végrehajtani. 

7. A devizakölcsönök törlesztési 

árfolyamának rögzítéséről és a 

lakóingatlanok 

kényszerértékesítésének rendjéről 

szóló 2011. évi LXXV. törvény 

módosításáról szóló 2012. évi XVI. 

törvény 

MK 

35/2012. 

 

2012. 

március 

28. 

A törvény 2012. április 1-

jén lép hatályba, és a 

hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti. 

A devizakölcsönök törlesztési 

árfolyamának rögzítéséről és a 

lakóingatlanok 

kényszerértékesítésének 

rendjéről szóló 2011. évi 

LXXV. törvény 

 

8. A fekvőbeteg szakellátást nyújtó 

intézmények részére történő 

gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és 

fertőtlenítőszer beszerzések 

országos központosított 

rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) 

Korm. rendelet 

MK 

35/2012. 

 

2012. 

március 

28. 

A rendelet a kihirdetését 

követő napon (2012. 

március 29.) lép hatályba. 

 

A rendelet rendelkezéseit a 

hatálybalépését követően 

megkezdett közbeszerzési 

eljárásokra kell 

alkalmazni. A rendelet 

átmeneti szabályokat is 

megállapít. 

A Gyógyszerészeti és 

Egészségügyi Minőség- és 

Szervezetfejlesztési Intézetről 

szóló 59/2011. (IV. 12.) 

Korm. rendelet 

Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott, az 

egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 

36. § (1) bekezdése alapján fekvőbeteg-szakellátást 

nyújtó intézmények az egészségügyi 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

gyógyszerbeszerzéseik, orvostechnikai eszköz 

beszerzéseik, valamint fertőtlenítőszer 

beszerzéseik megvalósítása során – a rendeletben 

meghatározott kivétellel –a rendelet előírásai 

szerint kötelesek eljárni. 

9. Az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 

47/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 

MK 

35/2012. 

 

2012. 

március 

28. 

Ez a rendelet 2012. április 

1-jén lép hatályba, és a 

hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti. 

Az egészségügyi 

szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 

43/1999. (III. 3.) Korm. 

rendelet 

A háziorvosokra vonatkozó rendelkezések 

módosultak. 

10. Az egyes egészségügyi tárgyú MK A rendelet 2012. március A tanuló ifjúság üdülésének és  
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miniszteri rendeletek módosításáról 

szóló 19/2012. (III. 28.) NEFMI 

rendelet 

35/2012. 

 

2012. 

március 

28. 

30-án lép hatályba és 2012. 

április 1-jén hatályát 

veszti. 

táborozásának egészségügyi 

feltételeiről szóló 12/1991. (V. 

18.) NM rendelet 

 

Az iskola-egészségügyi 

ellátásról szóló 26/1997. (IX. 

3.) NM rendelet 

 

A fertőző betegségek és a 

járványok megelőzése 

érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 

 

Az egyes nem üzleti célú 

közösségi, szabadidős 

szálláshelyek üzemeltetésének 

egészségügyi feltételeiről 

szóló 37/2007. (VII. 23.) 

EüM–SZMM együttes 

rendelet 

 

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 

 

11 A háziorvosok indikátor alapú 

teljesítményértékeléséről és az 

MK 

35/2012. 

A rendelet 2012. április 1-

jén lép hatályba és a 

A háziorvosok indikátor alapú 

teljesítményértékeléséről és az 
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orvosok gyógyszerrendelése 

értékelésének egyes szabályairól 

szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI 

rendelet módosításáról szóló 

20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 

 

2012. 

március 

28. 

hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti. 

orvosok gyógyszerrendelése 

értékelésének egyes 

szabályairól szóló 11/2011. 

(III. 30.) NEFMI rendelet 

12. Az Elektronikus 

Információszolgáltatás Nemzeti 

Program finanszírozásával és 

működtetésével kapcsolatos 

feladatokról szóló 1079/2012. (III. 

28.) Korm. határozat 

MK 

35/2012. 

 

2012. 

március 

28. 

A határozat a közzétételét 

követő napon (2012. 

március 29.) lép hatályba. 

- A Kormány felkéri a Magyar Tudományos 

Akadémiát (a továbbiakban: MTA), hogy az 

irányítása alatt álló köztestületi költségvetési szerv, 

az MTA Könyvtár közreműködésével lássa el az 

Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti 

Program működtetésével kapcsolatos feladatokat.  

A Kormány felkéri a Magyar Tudományos 

Akadémia elnökét, hogy a Magyarország 2012. évi 

központi költségvetéséről szóló 2011. évi 

CLXXXVIII. 1. melléklet XXXIII. Magyar 

Tudományos Akadémia fejezet, 2. MTA 

Könyvtára címen belül új 2. Elektronikus 

Információszolgáltatás Nemzeti Program alcímet 

hozzon létre. 

13. A devizakölcsönök törlesztési 

árfolyamának rögzítését érintő 

megtérítésről és a közszférában 

dolgozók támogatásáról szóló 

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 

MK 

36/2012. 

 

2012. 

március 

30. 

A rendelet 2012. április 1-

jén lép hatályba. 

- A rendeletben meghatározott feltételekkel a 

központi költségvetésből 

a) a mentesített követelésrész államot 

terhelőrészének megtérítése, 

b) a legmagasabb árfolyamot meghaladó 

törlesztési kötelezettség megtérítése, 

c) a közszférában dolgozók kamattámogatása és 

d) a közszférában dolgozók vissza nem térítendő 

támogatása  

vehető igénybe. 

14. Az oktatási igazolványokról szóló 

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 59/2012. (III. 

30.) Korm. rendelet 

MK 

36/2012. 

 

2012. 

március 

A rendelet a kihirdetését 

követő napon (2012. 

március 31.) lép hatályba. 

Az oktatási igazolványokról 

szóló 362/2011. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 
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30. 
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Személyügyi hírek 

 

 Jogszabály címe Megjelent
1
 Tárgy 

1 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 

Bizottság tagjainak megbízásáról és 

elnökének kinevezéséről szóló 30/2012. 

(III. 1.) ME határozat 

MK 

25/2012. 

 

2012. március 

1. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. §-ának (2) és (4) bekezdésében foglalt 

jogkörében, az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére a miniszterelnök 

dr. Balázs Ervint, az MTA rendes tagját, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági 

Intézete osztályvezetőjét – 2012. március 1-jei hatállyal, hatévi időtartamra – a Magyar Felsőoktatási 

Akkreditációs Bizottság tagsági teendőinek ellátásával megbízza, egyidejűleg a Magyar Felsőoktatási 

Akkreditációs Bizottság elnökévé kinevezi; 

dr. Bakacsi Gyulát, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi docensét, 

dr. Csanády Mártont, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola főiskolai tanárát, 

dr. É. Kiss Katalint, az MTA levelezőtagját, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanárát, 

dr. Ferencz István Kossuth-díjas építészt, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi tanárát, 

dr. Fodor Györgyöt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kara dékánját, tanszékvezető 

egyetemi tanárt, 

dr. Fülöp Ferencet, az MTA levelező tagját, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara 

dékánját, tanszékvezető egyetemi tanárt, 

dr. Gazdag Ferencet, az MTA doktorát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanárát, 

dr. Gerber Gábort, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara dékánhelyettesét, egyetemi docenst, 

dr. Győry Kálmánt, az MTA rendes tagját, a Debreceni Egyetem professor emeritusát, 

dr. Hebling Jánost, az MTA doktorát, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárát, 

dr. Jobbágy Ákost, az MTA doktorát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

tanszékvezető egyetemi 

tanárát, 

dr. Klinghammer Istvánt, az MTA rendes tagját, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárát, 

dr. Kóczy T. Lászlót, az MTA doktorát, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanárát, 

dr. Korinek Lászlót, az MTA levelező tagját, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárát, 

dr. Nusser Zoltánt, az MTA levelező tagját, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete 

kutatóprofesszorát, 

dr. Vigh Andreát, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorhelyettesét, egyetemi docenst 

– 2012. március 1-jei hatállyal, hatévi időtartamra –, 

                                                 
1
 Magyar Közlöny – MK 

Hivatalos Értesítő - HÉ 
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Bojárszky Andrást, a Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökét 

– 2012. március 1-jei hatállyal, kétévi időtartamra – 

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági teendőinek ellátásával megbízza. 

2 Miniszteri biztos kinevezésérő szóló 

l5/2012. (III. 30.) NEFMI utasítás 

HÉ 

14/2012.  

 

2012. március 

30. 

A miniszter 2012. február 18. napjától 2012. április 30. napjáig Bernáth Ildikót fogyatékosságügyi 

miniszteri biztossá nevezi ki. A miniszteri biztos feladata: a fogyatékos és megváltozott munkaképességű 

emberek munkavállalását támogató új foglalkoztatáspolitikai koncepció kidolgozása, esélyegyenlőségük, 

társadalmi befogadásuk elősegítését szolgáló közép- és hosszú távú stratégia megalkotása, a támogatási 

rendszer átalakítása, a civil és szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás, érdekegyeztetés, a feladatokat 

érintő jogszabályok szakmai előkészítése. 

 


