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1 Az emberen végzett orvostudományi 
kutatásokról szóló kormányrendelet 
valamint egyéb egészségügyi tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról 
szóló 308/2012. (XI. 6.) Korm. 
rendelet 
 

MK 
146/2012. 
 
2012. 
november 
6. 

A rendelet a – egyes 
rendelkezéseit kivéve 
– kihirdetését követő 
napon (2012. 
november 7.) lép 
hatályba. 

1. 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. (X. 20.) 
Korm. rendelet. 
2. Az Országos Vérellátó Szolgálatról 
szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. 
3. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi alapellátási vállalkozások 
támogatásáról szóló 216/2011. (X. 19.) 
Korm. rendelet 
4. Az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. 
5. A kábítószerekkel és pszichotróp 
anyagokkal, valamint az új pszichoaktív 
anyagokkal végezhető tevékenységekről, 
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről 
és jegyzékeinek módosításáról szóló 
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet. 
6. Hatályát veszti a nemzeti vérkészlettel 
való gazdálkodás szabályairól szóló 
114/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet. 
7. 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. 

 

2 Az ikerintézményi program 
fejlesztési tevékenységének 

MK. 
147/2012.  

A rendelet – egyes 
rendelkezéseit kivéve 

1. Hatályát veszti az ikerintézményi 
(Twinning) program fejlesztési 
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ellátásáról és a projektjei 
lebonyolításának szabályairól, 
valamint a projektekben résztvevő 
szakértőkre vonatkozó szabályokról 
szóló 311/2012. (XI. 7) Korm. 
rendelet 

 
2012. 
november 
7. 

– a kihirdetését 
követő napon (2012. 
november 8.) lép 
hatályba. 

tevékenységének ellátásáról szóló 73/2006. 
(IV. 3.) Korm. rendelet. 
2. Hatályát veszti az ikerintézményi 
program és projektjei lebonyolításának 
részletes szabályairól szóló 10/2008. (II. 
26.) ÖTM rendelet. 

 
Személyügyi hírek 
 
 Jogszabály címe Megjelent1 Tárgy 
1 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 

Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága 
tagjainak megbízásáról szóló 134/2012. 
(XI. 13.) ME határozat 

MK. 
150/2012. 
 
2012. 
november 13. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. §-ának (4) és (5) bekezdésében foglalt 
jogkörömben, az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére dr. Falus Andrást, az MTA rendes tagját, a 
Semmelweis Egyetem egyetemi tanárát, dr. Rácz Zoltánt, az MTA rendes tagját, az MTA-ELTE 
Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoport kutatóprofesszorát és dr. Szabó Andrást, az MTA doktorát, a 
Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanárát a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 
Felülvizsgálati Bizottsága tagsági teendőinek ellátásával – 2012. november 1-jei hatállyal, hatéves 
időtartamra – a miniszterelnök megbízza. 

 

                                                 
1 Magyar Közlöny – MK 
Hivatalos Értesítő - HÉ 


