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1 Az egyes egészségbiztosítási tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

szóló 107/2012. (VI. 1.) Korm. 

rendelet 

MK 

65/2012. 

 

2012. 

június 1. 

A rendelet a kihirdetése 

napján 17 órakor lép 

hatályba. Az 1. §, a 2. § és 

a 6. § 2012. július 1-jén lép 

hatályba. A rendelet 2012. 

július 2-án hatályát veszti. 

1. A kötelező 

egészségbiztosítás ellátásairól 

szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásáról szóló 

217/1997. (XII. 1.) Korm. 

rendelet 

2. Az egészségügyi 

szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, 

valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 

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

rendelet 

3. Az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztéséről 

szóló 2006. évi CXXXII. 

törvény végrehajtásáról szóló 

337/2008. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 

4. 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 

5. Az egyes 

egészségbiztosítási és 

egészségügyi tárgyú 

kormányrendeletek 
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módosításáról szóló 325/2011. 

(XII. 28.) Korm. rendelet 

2 A választottbíráskodásról szóló 1994. 

évi LXXI. törvény, valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény módosításáról szóló 2012. évi 

LXV. törvény  

MK 

71/2012. 

 

2012. 

június 

12. 

A törvény a kihirdetését 

követő napon (2012. június 

13.) lép hatályba. 

A választottbíráskodásról 

szóló 1994. évi LXXI. törvény 

és a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. törvény 

Kizárólag magyarországi székhelyű ennek 

hiányában telephelyű felek között megkötött 

szerződésből fakadó, belföldön fekvő ingatlannal 

kapcsolatos dologi jogi hatályú jogot, valamint 

bérleti és haszonbérleti szerződést érintő 

jogvitában – amennyiben a szerződésre a magyar 

jogot kell alkalmazni – kizárólag magyarországi 

székhelyű állandó választottbíróság járhat el saját 

eljárási szabályzatának alkalmazása mellett. A 

választottbírósági eljárás nyelve a magyar. 

Nincs helye – sem magyarországi, sem 

Magyarországon kívüli választottbírósági hellyel 

(székhellyel) rendelkező eseti vagy állandó – 

választottbírósági eljárásnak a Polgári 

perrendtartás XV–XXIII. fejezetében 

szabályozott eljárásokban, valamint olyan 

ügyben, amelyben a jogvita tárgya a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

hatálya alá tartozó Magyarország határa által 

körbezárt területen lévő nemzeti vagyon, illetve 

azzal kapcsolatos bármely jog, igény, követelés, 

továbbá olyan ügyekben, amelyekben törvény a 

jogvita választottbírósági eljárás keretében 

történő rendezését kizárja. 

3 A szakképzésről szóló 2011. évi 

CLXXXVII. törvény módosításáról 

szóló 2012. évi LXXI. törvény 

MK 

74/2012. 

 

2012. 

június 

19. 

A törvény a kihirdetést 

követőnyolcadik napon 

(2012. június 27.) lép 

hatályba. Egyes 

rendelkezései 2012. 

szeptember 1-jén lépnek 

hatályba. 

A szakképzésről szóló 2011. 

évi CLXXXVII. törvény 

A módosítás főként a hatályba léptető és 

átmeneti rendelkezéseket érinti (szakképzési 

törvény 92. §). 

4 A 2012-ben a felsőoktatásban MK A kihirdetést követő napon  - A Kormány 2012-ben az államilag támogatott új 
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felvehető, államilag támogatott 

hallgatói létszámkeretről szóló 

1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat 

módosításáról szóló 1208/2012. (VI. 

26.) Korm. határozat 

77/2012. 

 

2012. 

június 

26. 

(2012. 06. 27.) lép 

hatályba 

belépő létszámkeretet (felsőfokú szakképzésre, 

alapképzésre, illetve egységes, osztatlan 

képzésre felvehető, államilag támogatott 

hallgatói létszámkeretet) – beleértve a 

közigazgatási, a rendészeti és a katonai 

felsőoktatást – 39 087 teljes és (+5 550) 

részleges támogatásban részesülő létszámban 

határozza meg. 

 

Az alapképzésre felvehetők száma változott: 

informatika képzési területre felvehető hallgatók 

száma: teljes támogatásban részesülők: 4 550; 

részleges támogatásban részesülők: +1 500 

orvos- és egészségtudomány képzési területre 

felvehető hallgatók száma: teljes támogatásban 

részesülők: 3 200; részleges támogatásban 

részesülők: +100. 

 

Az államilag támogatott új belépő létszámkeret 

legfeljebb 10%-a a részidős (esti, levelező) 

képzés kerete, amelyet foglalkoztatási, átképzési 

igényeket figyelembe véve kell biztosítani. 

5 Az egyes egészségügyi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2012. 

évi LXXIX. törvény 

MK 

78/2012. 

 

2012. 

június 

27. 

A törvény egyes 

rendelkezései különböző 

időpontokban lépnek 

hatályba. 

1. A kötelező 

egészségbiztosítás ellátásairól 

szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 

2. Az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. törvény 

3. Az emberi felhasználásra 

kerülő gyógyszerekről szóló 

1998. évi XXV. törvény 

4. Az egészségügyi 

tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi 

LXXXIV. törvény  

A törvény célja az ágazati munkajogi szabályok 

módosítása, a Semmelweis Tervben 

meghatározott egészségügyi struktúra-

átalakítással járó feladatokról, a kiemelt 

feladatok végrehajtásához szükséges 

intézkedésekről szóló 1208/2011. (VI. 28.) 

Korm. határozatban, az egészségügyi ágazat 

egyes foglalkoztatottjai 2012. évi 

bérfejlesztésének lehetséges irányairól szóló 

1071/2012. (III. 22.) Korm. határozatban, 

valamint a Magyary Program Egyszerűsítési 

Programjának elfogadásáról szóló 1304/2011. 

(IX. 2.) Korm. határozatban foglaltak 
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5. Az emberi alkalmazásra 

kerülő gyógyszerekről és 

egyéb, a gyógyszerpiacot 

szabályozó törvények 

módosításáról szóló 2005. évi 

XCV. törvény 

6. A biztonságos és 

gazdaságos gyógyszer- és 

gyógyászatisegédeszköz-

ellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás 

általános szabályairól szóló 

2006. évi XCVIII. törvény 

7. Az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztéséről 

szóló 2006. évi CXXXII. 

törvény 

8. A megyei önkormányzatok 

konszolidációjáról, a megyei 

önkormányzati intézmények 

és a Fővárosi Önkormányzat 

egyes egészségügyi 

intézményeinek átvételéről 

szóló 2011. évi CLIV. törvény 

9. Az egészségügyi és a 

hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről 

és védelméről szóló 1997. évi 

XLVII. törvény 

10. Az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvény 

11. A Magyar Honvédség 

hivatásos és szerződéses 

állományú katonáinak 

végrehajtása, jogharmonizációs kötelezettségek 

teljesítése, valamint a törvények gyakorlati 

alkalmazása során felmerült problémák 

orvoslása, a szabályozás pontosítása. 
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jogállásáról szóló 2001. évi 

XCV. törvény 

12. Az egyes egészségügyi 

tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2011. évi 

CLXXVI. törvény 

13. Az egészségügyben 

működő szakmai kamarákról 

szóló 2006. évi XCVII. 

törvény 

6 A kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásáról szóló 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 131/2012. (VI. 

27.) Korm. rendelet 

MK 

78/2012. 

 

2012. 

június 

27. 

A rendelet 2012. július 1-

jén lép hatályba. 

A kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 

217/1997. (XII. 1.) Korm. 

rendelet 

 

7 A Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi 

CLXXXVIII. törvény módosításáról 

2012. évi LXXXIII. törvény 

MK 

79/2012. 

 

2012. 

június 

28. 

A törvény egyes 

rendelkezései különböző 

időpontokban lépnek 

hatályba.  

Magyarország 2012. évi 

központi költségvetéséről 

szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény 

„A Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: Kötv.) 5. §-a a 

következő (11) bekezdéssel egészül ki 2012. 

július 1-jei hatállyal: 

„(11) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 

a) 11. § (6) bekezdésében meghatározott 

értékhatárt a 2012. évben 25,0 millió forint 

egyedi bruttó forgalmi érték, 

b) 11. § (16) bekezdésében meghatározott 

értékhatárt a 2012. évben a hasznosítással érintett 

rész tekintetében 

25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték, 

c) 13. § (1) bekezdésben meghatározott 

értékhatárt a 2012. évben 25,0 millió forint 

egyedi bruttó forgalmi érték 

képezi.” 
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8 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló2012. évi 

LXXXIV. törvény  

MK 

79/2012. 

 

2012. 

június 

28. 

A törvény 2012. június 30-

án lép hatályba. Egyes 

rendelkezések 2013. január 

1-jén lépnek hatályba. 

Többek között: 

1. A nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 

2. Az állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. törvény 

3. A nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény 

1. Módosulnak pl. az értelmező rendelkezések, a 

nemzeti vagyonkörbe tartozó vagyonelemekre 

vonatkozó rendelkezések, a nemzeti vagyon 

megőrzésére és védelmére vonatkozó 

rendelkezések, a gazdasági társasági részesedésre 

vonatkozó rendelkezések, a nemzeti vagyon 

kezelésére, hasznosítására, valamint 

tulajdonjogának elidegenítésére vonatkozó 

rendelkezések nagy része. 

 

3. Nem lép hatályba a nemzeti felsőoktatásról 

szóló törvény alábbi rendelkezése (90. § (3) 

bek.): 

„Az állami felsőoktatási intézmény kincstári 

körbe nem tartozó befektetővel végzett közös 

beruházás esetén csak az állami vagyonért 

felelős miniszter előzetes engedélyével jogosult a 

vagyonkezelésében lévő ingatlant - 

versenyeztetés nélkül - a befektető használatába 

adni, vagy arra vonatkozóan földhasználati jogot 

biztosítani legfeljebb húsz évre.” 

9 Egyes egészségügyi, 

egészségbiztosítási, civil és kulturális 

tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló Az emberi 

erőforrások minisztere 6/2012. (VI. 

28.) EMMI rendelet 

MK 

79/2012. 

 

2012. 

június 

28. 

A törvény rendelkezései 

2012. június 29-én, illetve 

2012. július 1-jén lépnek 

hatályba. 

Több között: 

1. Az egészségügyi 

szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai 

minimumfeltételekről szóló 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM 

rendelet 

2. Az egynapos sebészeti és a 

kúraszerűen végezhető 

ellátások szakmai feltételeiről 

szóló 16/2002. (XII. 12.) 

ESZCSM rendelet 

3. Hatályát veszti 

a) az Országos Tisztifőorvosi 

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 2. számú 

melléklet „GYERMEK- ÉS 

IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA” megjelölésű 

fejezetében a „Gyermek- és 

ifjúságpszichiátriai rehabilitációs osztály 

(kizárólag aktív ágyhoz integrálva) 

minimumfeltételei” megjelölésű sor helyébe a 

„Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs 

osztály (kizárólag aktív ágyhoz integrálva, 

minimum 5 ágy) minimumfeltételei” 

megjelölésű sor lép. 

Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen 
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Hivatal részére történő egyes 

költségvetési belső ellenőrzési 

jogosítványok átruházásáról 

szóló 8/2005. (III. 30.) EüM 

rendelet, és 

b) az Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal részére történő egyes 

költségvetési belső ellenőrzési 

jogosítványok átruházásáról 

szóló 8/2005. (III. 30.) EüM 

rendelet módosításáról szóló 

4/2006. (II. 2.) EüM rendelet. 

végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 

16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet 3. § (2) 

bekezdés e) pont eb) alpontjában a „30 percen 

belül” szövegrész helyébe a „45 percen belül” 

szöveg lép. 

10 A munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény hatálybalépésével 

összefüggő átmeneti rendelkezésekről 

és törvénymódosításokról 2012. évi 

LXXXVI. törvény 

MK 

80/2012. 

 

2012. 

június 

28. 

A törvény – egyes 

rendelkezések kivételével 

– 2012. július 1-jén lép 

hatályba. 

Többek között: 

1. A polgári perrendtartásról 

szóló 1952. évi III. törvény 

2. közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

3. A közoktatásról szóló 1993. 

évi LXXIX. törvény 

3. A személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. 

évi CXVII. törvény 

4. társadalombiztosítás 

ellátásaira és a 

magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi 

LXXX. törvény 

5. Az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény 

6. A felsőoktatásról szóló 

2005. évi CXXXIX. törvény 

 

Részlet a törvény indokolásából: 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései 

értelmében az Mt.–hez kapcsolódó módosító és 

átmeneti rendelkezésekről önálló törvény 

rendelkezik. A most kihirdetett törvény e 

törvényi rendelkezés végrehajtását szolgálva 

tartalmazza mindazokat a szabályokat, amelyek 

részben a 2012. július 1–jén hatályba lépő új 

szabályozásra való áttérés menetét, részben az 

Mt. által érintett egyéb törvények módosítását 

célozzák. Utóbbi körében összesen 66 érintett 

törvény módosítása szükséges azzal, hogy 

számos törvény esetén csak szövegcserés 

módosításra vagy az új jogszabályi hivatkozások 

megjelölésére kerül sor. 

A törvény emellett – szűk körben – az Mt. egyes 

rendelkezéseit is érinti. Ezek módosítására 

elsősorban szövegpontosító, a jogalkalmazást 

segítő céllal kerül sor. Az Mt. rendelkezéseit 

érintőmódosító javaslatok másik csoportját olyan 

normaszöveg pontosítások és részben 

kiegészítések jelentik, amelyek a munkajogi 
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tárgyú európai jogi irányelveknek való, illetve az 

irányelvek alapján kialakult európai bírósági 

döntéseknek való még teljesebb megfelelést 

szolgálják.  

Az Mt.–hez kapcsolódó átmeneti rendelkezések 

abból indulnak ki, hogy az új munkajogi 

szabályokat a hatálybalépésekor fennálló 

jogviszonyokra is alkalmazni kell. Ennek elvi 

indoka, hogy a korszerűsített szabályozás 

gyakorlati alkalmazásából származó előnyök 

mihamarabb érvényesüljenek. Ezt a megoldást 

gyakorlati megfontolások is indokolják, ugyanis 

jelentős nehézséget okozna, ha hosszabb időn át 

egyidejűleg (párhozamosan) kellene alkalmazni 

a korábbi és az új munkajogi szabályokat. 

A zavartalan átmenet érdekében ugyanakkor a 

Javaslat – az adott jogintézmények jellegéből 

fakadó – sajátos átmeneti rendelkezéseket 

tartalmaz, szem előtt tartva azt a jogállami 

követelményt, hogy az új szabályozásnak 

visszamenőleges hatálya nem lehet. Ezért az 

egyoldalú jognyilatkozatra – így különösen és 

értelemszerűen a munkaviszony megszüntetésére 

irányuló felmondásra is – a közlésének 

időpontjában hatályos rendelkezések az 

irányadók. A törvény ugyanakkor nem tekinti e 

tilalomba ütközőnek a fennálló jogviszonyokban 

való alkalmazást, hiszen ez a tartós 

jogviszonyok, így a munkaviszony tekintetében a 

korábbi jogalkotásban is alkalmazott megoldás 

volt. 

11 Az egyes kormányrendeleteknek az új 

munka törvénykönyve 

hatálybalépésével kapcsolatos 

módosításáról szóló 135/2012. (VI. 

MK 

80/2012. 

 

2012. 

A rendelet 2012. július 1-

jén lép hatályba. Egy 

rendelkezés 2013. január 

1-jén lép hatályba. 

Többek között: 

A közalkalmazottakról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a közoktatási 

Főként szövegpontosító jellegű módosítások. 
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28.) Korm. rendelet június 

28. 

intézményekben című 

138/1992. (X. 8.) Korm. 

rendelet 

A közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény egészségügyi 

intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 

356/2008. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 

12 Az egyes egészségügyi és 

egészségbiztosítási tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

szóló 137/2012. (VI. 29.) Korm. 

rendelet  

MK 

81/2012. 

 

2012. 

június 

29. 

A rendelet egyes 

rendelkezései különböző 

időpontokban lépnek 

hatályba. 

1. A kötelező 

egészségbiztosítás ellátásairól 

szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásáról szóló 

217/1997. (XII. 1.) Korm. 

rendelet 

2. Az egészségügyi 

szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 

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

rendelet 

3. A járóbeteg-ellátás 

keretében rendelt 

gyógyszerek, gyógyászati 

segédeszközök és 

gyógyfürdőellátások árához 

nyújtott támogatások 

elszámolásáról és 

folyósításáról szóló 134/1999. 

(VIII. 31.) Korm. rendelet 

4. Az egészségügyi 

szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, 
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valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 

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

rendelet 

5. Az Egészségügyi 

Engedélyezési és 

Közigazgatási Hivatalról szóló 

295/2004. (X. 28.) Korm. 

rendelet 

6. A várólista alapján 

nyújtható ellátások részletes 

szabályairól szóló 287/2006. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 

7. Az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztéséről 

szóló 2006. évi CXXXII. 

törvény végrehajtásáról szóló 

337/2008. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 

8. Az egészségügyi felsőfokú 

szakirányú szakképzési 

rendszerről szóló 122/2009. 

(VI. 12.) Korm. rendelet 

9. Az emberen végzett 

orvostudományi kutatások, az 

emberi felhasználásra kerülő 

vizsgálati készítmények 

klinikai vizsgálata, valamint 

az emberen történő 

alkalmazásra szolgáló, klinikai 

vizsgálatra szánt 

orvostechnikai eszközök 

klinikai vizsgálata 

engedélyezési eljárásának 

szabályairól szóló 235/2009. 
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(X. 20.) Korm. rendelet 

10. Az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálatról, a 

népegészségügyi 

szakigazgatási feladatok 

ellátásáról, valamint a 

gyógyszerészeti 

államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 323/2010. 

(XII. 27.) Korm. rendelet 

11. Gyógyszerészeti és 

Egészségügyi Minőség- és 

Szervezetfejlesztési Intézetről 

szóló 59/2011. (IV. 12.) 

Korm. rendelet 

12. A Nemzeti Földalapról 

szóló törvény szerinti közös 

tulajdonosi joggyakorlás alatt 

álló ingatlanokról szóló 

220/2011. (X. 20.) Korm. 

rendelet 

13. Az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvény végrehajtásáról 

szóló 313/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 

14. A kábítószerekkel és 

pszichotróp anyagokkal, 

valamint az új pszichoaktív 

anyagokkal végezhető 

tevékenységekről, valamint 

ezen anyagok jegyzékre 

vételéről és jegyzékeinek 

módosításáról szóló 66/2012. 
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(IV. 2.) Korm. rendelet 

15. Egyéb, az egészségüggyel 

összefüggő 

kormányrendeletek 

13 Az egyes egészségügyi dolgozók és 

egészségügyben dolgozók 2012. évi 

illetmény- vagy bérnövelésének, 

valamint az ahhoz kapcsolódó 

támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 138/2012. (VI. 29.) 

Korm. rendelet 

MK 

81/2012. 

 

2012. 

június 

29. 

A rendelet 2012. július 1-

jén lép hatályba. 

-  

14 A katasztrófa-egészségügyi ellátásról 

szóló 139/2012. (VI. 29.) Korm. 

rendelet 

MK 

81/2012. 

 

2012. 

június 

29. 

A rendelet rendelkezései 

2012. június 30-án, illetve 

2012. július 1-jén lépnek 

hatályba. 

Hatályát veszti a katasztrófa-

egészségügyi ellátásról szóló 

377/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet. 

A közforgalmú utazási 

kedvezményekről szóló 

85/2007. (IV. 25.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 

120/2012. (VI. 26.) Korm. 

rendelet 

„1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a katasztrófa-

egészségügyi ellátást nyújtó egészségügyi 

szolgáltatókra, az ellátásban, illetve az ellátás 

működési feltételeinek biztosításában e rendelet 

alapján közreműködő jogi személyekre, jogi 

személyiség nélküli szervezetekre és természetes 

személyekre, valamint a katasztrófa-

egészségügyi ellátást igénybe vevőkre. 

(2) E rendelet rendelkezéseit 

a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (2) 

bekezdésében foglalt esemény, illetve 

b) ha külön jogszabály másként nem rendelkezik, 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 3. § 5. pontjában 

meghatározott katasztrófa bekövetkezése esetén 

kell alkalmazni.” 

Tartalom: 

Az egészségügyi válsághelyzetté minősítés 

általános szabályai 

A katasztrófa-egészségügyi ellátásra való 

felkészülés részletes szabályai 
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Egészségügyi válsághelyzet kezelésének 

részletes szabályai 

Az egészségügyi dolgozó kirendelésének 

szabályai 

15 Az egyes egészségbiztosítási tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról 

szóló 7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet 

 

MK 

81/2012. 

 

2012. 

június 

29. 

A rendelet 2012. július 1-

jén lép hatályba. 

1. Az egészségügyi szakellátás 

társadalombiztosítási 

finanszírozásának egyes 

kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 

2.) NM rendelet 

2. Az orvosi rehabilitáció 

céljából társadalombiztosítási 

támogatással igénybe vehető 

gyógyászati ellátásokról szóló 

5/2004. (XI. 19.) EüM 

rendelet 

3. A társadalombiztosítási 

támogatással rendelhető 

gyógyászati ellátások 

támogatásáról szóló 

23/2007. (V. 18.) EüM 

rendelet hatályon kívül 

helyezése 

 

16 A várólistával kapcsolatos egyes 

miniszteri rendeletek módosításáról 

és a betegek beutalásának szakmai 

rendjéről szóló miniszteri rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló 

8/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet 

MK 

82/2012. 

 

2012. 

június 

29. 

A rendelet 2012. július 2-

án lép hatályba. 

1. A várólista-sorrend 

kialakításának és az eltérés 

lehetőségének egészségügyi 

szakmai feltételeiről szóló 

45/2006. (XII. 27.) EüM 

rendelet 

2. A várólista adatainak 

honlapon történő közzétételére 

vonatkozó szabályairól szóló 

46/2006. (XII. 27.) EüM 

rendelet 

3. Hatályát veszti a betegek 
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beutalásának szakmai 

rendjéről szóló 27/1992. (IX. 

26.) NM rendelet 

 

 


