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1 A tanárképzés rendszeréről, a 

szakosodás rendjéről és a 

tanárszakok jegyzékéről szóló 

283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet  

 

MK 

131/2012. 

 

2012. 

október 4. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

nyolcadik napon 

(2012. október 12.) 

hatályba. 

- A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény felhatalmazása 

alapján rendelettel szabályozza a 

tanárképzés rendszerét. 

2 A gyógyászati segédeszközök 

társadalombiztosítási támogatásba 

történő befogadásáról, támogatással 

történő rendeléséről, 

forgalmazásáról, javításáról és 

kölcsönzéséről szóló 14/2007.  (III. 

14.) EüM rendelet, valamit a 

gyógyászati segédeszközök 

forgalmazásának, javításának, 

kölcsönzésének szakmai 

követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 

23.) EüM rendelet módosításáról 

szóló 31/2012. (X. 8. ) EMMI rendelet 

MK. 

132/2012.  

 

2012. 

október 8. 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– a kihirdetését 

követő napon (2012. 

október 10.) lép 

hatályba. 

1. A gyógyászati segédeszközök 

társadalombiztosítási támogatásba történő 

befogadásáról, támogatással történő 

rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról 

és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) 

EüM rendelet 

2. A gyógyászati segédeszközök 

forgalmazásának, javításának, 

kölcsönzésének szakmai követelményeiről 

szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet. 

 

3 A Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének irányelve és a 

Sajátos nevelési igényű tanulók 

oktatásának irányelve kiadásáról 

szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

MK. 

132/2012. 

 

2012. 

október 8. 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– 2013. augusztus 1. 

napján lép hatályba. 

1. A Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról szóló 

2/2005. (III. 1.) OM rendelet hatályát 

veszti. 

 

4 Az EU Önerő alap felhasználásának 

részletes szabályairól szóló 285/2012. 

(X. 9.) Korm. rendelet 

MK.  

133/2012. 

 

2012. 

október 9. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon (2012. október 

10.) lép hatályba. 

- Az Önerő Alap célja a 2007–2013 

programozási időszakban – az Európai 

Területi Együttműködés programjaiból 

származó támogatások kivételével – az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a 

Kohéziós Alapból támogatásban 

részesülő közszféra szervezet 

kedvezményezettek önerejéhez támogatás 

nyújtása. 

5 Az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes 

MK.  

134/2012. 

 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon (2012. október 

Az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő 

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

Korm. rendelet, valamint az ivóvíz 

minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. 

(X. 25.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 288/2012. (X. 11.) 

Korm. rendelet 

2012. 

október 

11. 

12.) lép hatályba. szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet 

6 Az egyes orvostechnikai 

rendeleteknek a termékek 

piacfelügyeletéről szóló 2012. évi 

LXXXVIII. törvény tekintetében 

történő módosításáról, valamint 

egyes gyógyszerészeti tárgyú 

rendeletek módosításáról szóló 

33/2012. (X. 11.) EMMI rendelet 

MK.  

134/2012. 

 

2012. 

október 

11. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon (2012. október 

12.) lép hatályba. 

Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 

eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) 

ESZCSM rendelet 

A gyógyszerrendeléshez használandó 

számítógépes program minősítésének 

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

rendelet 

Az orvostechnikai eszközökről szóló 

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 

Az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerek címkéjéről és 

betegtájékoztatójáról szóló 30/2005. (VIII. 

2.) EüM rendelet 

Az emberi alkalmazásra 

kerülőgyógyszerek forgalomba hozataláról 

szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM 

Az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 

15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet 

 

- 

7 A Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi 

CLXXXVIII. törvény módosításáról 

szóló 2012. évi CLIII. törvény 

MK.  

140/2012. 

 

2012. 

október 

25. 

A törvény a 

kihirdetését követő 

napon (2012. október 

26.) lép hatályba. 

A Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi 

CLXXXVIII. törvény 

A Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi 

CLXXXVIII. törvény 5. § (3) bekezdés d) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi 

CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.)] 

„d) 36. § (4) bekezdésében meghatározott 

ingyenesen átruházható vagyontárgyak 

2012. évi összesített bruttó 
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forgalmi értéke – a (4) bekezdésben foglalt 

kivétellel – 15 000,0 millió forint lehet.” 

8 Az egészségügy többletforráshoz 

juttatása érdekében szükséges 

törvénymódosításokról, valamint 

egyéb törvények módosításáról szóló 

2012. évi CLIV. törvény 

MK.  

140/2012. 

 

2012. 

október 

25. 

A törvény – egyes 

rendelkezések 

kivételével - a 

kihirdetését követő 

napon (2012. október 

26.) lép hatályba. 

Fontosabb módosított törvények: 

A Kutatási és Technológiai Innovációs 

Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 

módosításáról 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 

biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 

gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 

valamint a gyógyszerforgalmazás általános 

szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. 

törvény 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 

 

 

 

9 A Széchenyi Pihenő Kártya 

kibocsátásának és felhasználásának 

szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 

301/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 

MK.  

141/2012. 

 

2012. 

október 

26. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

30. napon (2012. 25-

én) lép hatályba. 

A Széchenyi Pihenő Kártya 

kibocsátásának és felhasználásának 

szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) 

Korm. rendelet 
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