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1 Az egyes egészségügyi tárgyú 

miniszteri rendeletek 

jogharmonizációs célú 

módosításáról szóló 21/2012. (IX. 

4.) EMMI rendelet 

 

MK 

116/2012. 

 

2012. 

szeptember 

4. 

A rendelet – egyes 

rendelkezések 

kivételével – a 

kihirdetését követő 

napon (2012. 

szeptember 5.) 

hatályba. 

1. A biocid termékek előállításának és 

forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 

38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM 

együttes rendelet  

2. Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 

eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) 

ESZCSM rendelet 

3. A fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről szóló 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 

4. A kozmetikai termékek 

biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási 

feltételeiről és közegészségügyi 

ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) 

EüM rendelet 

A rendelet uniós jogi aktusoknak való 

megfelelést szolgál. 

2 Az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes 

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

Korm. rendelet módosításáról szóló 

259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelete 

MK 

120/2012. 

 

2012. 

szeptember 

14. 

A rendelet – egyes 

rendelkezések 

kivételével – a 

kihirdetését követő 

napon (2012. 

szeptember 15.) lép 

hatályba. 

Az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól 

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

 

3 Az idegennyelv-tudást igazoló 

államilag elismert 

nyelvvizsgáztatásról és a külföldön 

kiállított, idegennyelv-tudást 

igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok 

Magyarországon történő 

honosításáról szóló 137/2008. (V. 

16.) Korm. rendelet módosításáról 

szóló 260/2012. (IX. 14.) Korm. 

rendelet 

MK 

120/2012. 

 

2012. 

szeptember 

14. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

30. napon (2012. 

október 14.) lép 

hatályba 

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag 

elismert nyelvvizsgáztatásról és a 

külföldön kiállított, idegennyelv-tudást 

igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok 

Magyarországon történő honosításáról 

szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 

„Az idegen nyelven folytatott és befejezett 

tanulmányokat igazoló, államilag elismert, 

külföldi közoktatási intézményben szerzett 

érettségi bizonyítvány, az államilag 

elismert, külföldi felsőoktatási 

intézményben szerzett oklevél, valamint a 

tudományos fokozat odaítélésére kijelölt 

hatóság által kiállított és hazai felsőoktatási 

intézmény vagy a Magyar Tudományos 

Akadémia által honosított okirat az oktatás, 

vagy a tudományos fokozatok esetében a 

fokozatszerzési eljárás nyelve 

szempontjából, államilag elismert általános, 
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egynyelvű, komplex típusú felsőfokú 

nyelvvizsgának felel meg. A külföldi 

oklevél az elismert vagy honosított 

szakképzettség alapján, illetve az a külföldi 

bizonyítvány, amely olyan szakképesítést 

tanúsít, amelyet Magyarországon 

megszerezhető, érettségi vizsgához kötött 

szakképesítésként ismertek el, államilag 

elismert szaknyelvi, egynyelvű, komplex 

típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.” 

„ Nem magyar állampolgárok esetében, 

magyarországi közoktatási vagy 

felsőoktatási intézményben, magyar 

nyelven folytatott és befejezett 

tanulmányokat igazoló érettségi 

bizonyítvány vagy oklevél, államilag 

elismert magyar, mint idegen nyelv 

egynyelvű, komplex típusú felsőfokú 

nyelvvizsgának felel meg.” 

„A magyar nyelven folytatott és befejezett 

tanulmányokat igazoló, államilag elismert, 

külföldi közoktatási intézményben szerzett 

érettségi bizonyítvány az adott külföldi 

állam hivatalos nyelve szerinti államilag 

elismert általános, egynyelvű, komplex 

típusú középfokú nyelvvizsgának felel meg. 

A külföldi középfokú oktatási 

intézményben az adott állam hivatalos 

nyelvén bármely közismereti tantárgyból 

legalább két tanévig folytatott és 

eredményesen befejezett tanulmányok 

teljesítése az adott külföldi állam hivatalos 

nyelve szempontjából államilag elismert 

általános, egynyelvű, komplex típusú 

felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. E 

rendelkezést a felsőoktatási felvételi eljárás 
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tekintetében első alkalommal a 2013. évi 

keresztféléves eljárásban kell alkalmazni.” 

4 Az egészségügyi felsőfokú 

szakirányú szakképesítés 

megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 

14.) EMMI rendelet 

MK 

120/2012. 

 

2012. 

szeptember 

14. 

A rendelet 2012. 

szeptember 15-én lép 

hatályba 

1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 

25.) EüM rendelet 

2. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakmai képzés részletes szabályairól 

szóló 16/2010. (IV. 15) EüM rendelet 

3. Hatályát veszti a szakorvos, 

szakfogorvos, szakgyógyszerész és 

klinikai szakpszichológus szakképesítés 

megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) 

EüM rendelet. 

4. Hatályát veszti a klinikai biokémikus, 

klinikai mikrobiológus, valamint a 

molekuláris biológiai diagnosztikus 

egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképesítés megszerzésérő szóló 

41/2005. (IX. 22.) EüM rendelet. 

5. Hatályát veszti a klinikai sugárfizikus 

egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképesítés megszerzéséről szóló 

19/2007. (IV. 17.) EüM rendelet. 

 

 

5 A szakorvosok, szakfogorvosok, 

szakgyógyszerészek és 

szakpszichológusok egészségügyi 

szakirányú szakmai 

továbbképzéséről szóló23/2012. (IX. 

14.) EMMI rendelet  

MK 

120/2012. 

 

2012. 

szeptember 

14. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

harmincadik napon 

lép (2012. október 

14.) hatályba. 

1. Az orvosok, fogorvosok, 

gyógyszerészek és az egészségügyi 

felsőfokú szakirányú szakképesítéssel 

rendelkezők folyamatos továbbképzéséről 

szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 

2. Az egészségügyi szakképesítéssel 

rendelkező személyek alap- és működési 

nyilvántartásáról, valamint a működési 

nyilvántartásban nem szereplőszemélyek 

tevékenységének engedélyezéséről szóló 

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet 

„1. § E rendelet alkalmazásában 

a) licenc: a szakorvosok, szakfogorvosok, 

szakgyógyszerészek vagy 

szakpszichológusok (a továbbiakban együtt: 

szakorvos) által, vizsgával záruló 

egészségügyi szakirányú szakmai 

továbbképzés keretében megszerezhető 

bizonyítvány, amely a szakorvost a 

szakképesítésére épülő szakmai 

tevékenység végzésére jogosítja; 

b) licenc képzés: a licenc megszerzését 

célzó egészségügyi szakirányú szakmai 
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továbbképzés; 

c) licenc vizsga: a b) pont szerinti képzést 

lezáró vizsga.” 

6 Az egyes egészségügyi tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról 

szóló 27/2012. (IX. 18.) EMMI 

rendelet 

MK 

122/2012. 

 

2012. 

szeptember 

18. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon (2012. 09. 19.) 

lép hatályba 

1. Az Állami Egészségügyi Tartalékkal 

való gazdálkodás szabályairól szóló 

17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet 

2. Az egészségügyi szolgáltatások 

nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről szóló 

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

3. Az egészségügyi szolgáltatók és 

működési engedélyük nyilvántartásáról, 

valamint az egészségügyi szakmai 

jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM 

rendelet 

4. A gyógyászati segédeszközök 

forgalmazásának, javításának, 

kölcsönzésének szakmai követelményeiről 

szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet 

5. Az Egészségügyi Szakképzési és 

Továbbképzési Tanács szervezetéről és 

működéséről szóló 5/2010. (II. 16.) EüM 

rendelet 

6. Az egészségügyi ellátás folyamatos 

működtetésének egyes szervezési 

kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) 

ESZCSM rendelet 

7. Hatályát veszti a betegjogi, az 

ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő 

működésének feltételeiről szóló 1/2004. (I. 

5.) ESZCSM rendelet. 

8. Hatályát veszti a közúti járművezetők 

egészségi alkalmasságának 

megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) 

NM rendelet 12. § (2) bekezdésének 

második mondata 
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7 A Korányi Projekthez kapcsolódó 

beruházások megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 

MK 

123/2012. 

 

2012. 

szeptember 

20. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon (2012. 09. 21.) 

lép hatályba 

- „1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánítja a Korányi Projekthez 

kapcsolódó, a Budapest VIII. kerület 

36177/1 helyrajzi számú, természetben a 

Korányi Sándor utca 2. szám – Üllői út 78. 

szám alatt található ingatlanon, illetve ezen 

ingatlanból esetleges telekalakítás folytán 

kialakított ingatlanon vagy ingatlanokon 

megvalósuló beruházásokkal (a 

továbbiakban: beruházás) összefüggő, az 1. 

mellékletben meghatározott közigazgatási 

hatósági ügyeket. 

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti 

közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 

hatóságként az 1. mellékletben 

meghatározott hatóságokat jelöli ki. 

(3) Ha az 1. mellékletben meghatározott 

ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott 

ügyben szakhatóság közreműködését 

rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés 

szerinti közigazgatási hatósági ügyekben 

eljáró szakhatóságként a 

2. mellékletben meghatározott hatóságokat 

jelöli ki. 

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 

beruházással összefüggőnek kell tekinteni 

mindazokat a közigazgatási hatósági 

ügyeket, amelyek a beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és 

működéséhez közvetlenül szükségesek.” 

 

Személyügyi hírek 
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 Jogszabály címe Megjelent
1
 Tárgy 

1 A köztársasági elnök 216/2012. (IX. 4.) 

KE határozata egyetemi tanári 

kinevezésekről 

MK 

116/2012. 

 

2012. 

szeptember 4. 

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 

törvény 100. § b) pontja alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára –  dr. Bánhidy 

Ferencet, a Semmelweis Egyetem egyetemi docensét, dr. Farkas Henriettet, a Semmelweis Egyetem 

egyetemi docensét, dr. Kóbori Lászlót, a Semmelweis Egyetem egyetemi docensét, dr. Marschalkó 

Mártát, a Semmelweis Egyetem egyetemi docensét, dr. Nyirády Pétert, a Semmelweis Egyetem egyetemi 

docensét, dr. Prohászka Zoltánt, a Semmelweis Egyetem tudományos fõmunkatársát, dr. Smeller Lászlót, 

a Semmelweis Egyetem egyetemi docensét, dr. Szõke Györgyöt, a Semmelweis Egyetem egyetemi 

docensét, dr. Vásárhelyi Barnát, a Semmelweis Egyetem egyetemi docensét, dr. Windisch Pétert, a 

Semmelweis Egyetem egyetemi docensét, 2012. szeptember 1. napjával a köztársasági elnök kinevezi 

egyetemi tanárrá. 

2 A miniszterelnök 107/2012. (IX. 11.) ME 

határozata helyettes államtitkár 

megbízatása megszűnésének 

megállapításáról 

MK 

118/2012. 

 

2012. 

szeptember 11. 

A miniszterelnök a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 

223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében, az emberi erőforrások minisztere előterjesztésére 

megállapítja, hogy dr. Kis Norbert József, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkára 

kormányzati szolgálati jogviszonya a Kttv. 221. § (2) bekezdése a) pontja alapján történő áthelyezésére 

tekintettel – 2012. szeptember 14-ei hatállyal –megszűnt. 

3 A miniszterelnök 112/2012. (IX. 14.) ME 

határozata helyettes államtitkár 

kinevezéséről 

MK 

120/2012. 

 

2012. 

szeptember 14. 

A miniszterelnök a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdése 

alapján, az emberi erőforrások minisztere javaslatára dr. Maruzsa Zoltán Viktort az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma helyettes államtitkárává – 2012. szeptember 15-ei hatállyal – kinevezi. 

4 A köztársasági elnök 227/2012. (IX. 20.) 

KE határozata kitüntetés 

adományozásáról 

MK 

123/2012. 

 

2012. 

szeptember 20. 

A köztársasági elnök az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének 

és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) 

bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére – dr. Lénárt Ágota sportpszichológus, a 

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar tanszékvezető egyetemi docense részére a 

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetést adományozza. 

 

                                                 
1
 Magyar Közlöny – MK 

Hivatalos Értesítő - HÉ 


