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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. 

3 A felsőoktatási szakképzések képzési 

és kimeneti követelményeiről szóló 

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 

MK. 

153/2012.  

 

2012. 

november 

21. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

15. napon (2012. 

december 6-án) lép 

hatályba 

- „1. § A felsőoktatási szakképzésben 

valamennyi felsőoktatási szakképzés közös 

moduljának jellemzőit az 1. melléklet 

tartalmazza. 

2. § A felsőoktatási szakképzések képzési 

és kimeneti követelményeit, képzési 

területenként a 2. melléklet tartalmazza” 

4 A létfontosságú rendszerek és 

létesítmények azonosításáról, 

kijelöléséről és védelméről szóló 

2012. évi CLXVI. törvény 

MK. 

154/2012.  

 

2012. 

november 

22. 

A törvény – a 2. és 3. 

melléklet kivételével 

– a kihirdetését 

követő negyedik 

hónap első napján 

(2012. március 1-jén) 

lép hatályba. 

- Az Országgyűlés az élet és az anyagi javak 

védelmének, az alapvető szolgáltatások 

biztosítása folyamatosságának érdekében 

alkotta meg a törvényt, amely az európai 

kritikus infrastruktúrák azonosításáról és 

kijelöléséről, valamint védelmük javítása 

szükségességének értékeléséről szóló, 2008. 

december 8-i 2008/114/EK tanácsi 

irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

5 A hulladékról 2012. évi CLXXXV. 

törvény 

 

MK. 

160/2012.  

 

2012. 

november 

30. 

A törvény – egyes 

rendelkezések 

kivételével – 2013. 

január 1-jén lép 

hatályba. 

Hatályát veszti a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. törvény. 

Az Országgyűlés a környezet és az emberi 

egészség védelme, a környezetterhelés 

mérséklése, a természeti erőforrásokkal 

való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-

felhasználás hatásainak csökkentése, 

hatékonyságának javítása, továbbá a 

hulladékképződés, illetve a képződő 

hulladék káros hatásainak megelőzése, 

mennyiségének és veszélyességének 

csökkentése, továbbá a használt termékek 

újrahasználata, a fogyasztási láncban 

szereplő anyagok termelési-fogyasztási 

körforgásban tartása, valamint a hulladék 

minél nagyobb arányú anyagában történő 
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hasznosítása, és a nem hasznosuló, vissza 

nem forgatható hulladék környezetkímélő 

ártalmatlanítása érdekében alkotta meg a 

törvényt. 

 

Személyügyi hírek 

 

 Jogszabály címe Megjelent
1
 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. 

2 Miniszteri biztos kinevezéséről szóló 

19/2012. (XI. 23.) EMMI utasítás 

HÉ 

52/2012. 

 

2012. 

november 23. 

2012. november 14-től – hat hónap időtartamra – 2013. május 13-ig dr. Horváth Zsoltot a Semmelweis 

Terv végrehajtásának koordinálásáért felelős miniszteri biztossá nevezi ki a miniszter. 

A miniszteri biztos koordinálja a Semmelweis Terv végrehajtását. 

A miniszteri biztos meghatározott feladata körében: 

a) koordinálja az egyes döntések előkészítését és megvalósítását; 

b) megszervezi a szükséges egyeztetéseket és gondoskodik azok lefolytatásáról; 

c) szakmailag támogatja a társadalombiztosítási rendszert érintő gazdasági stratégiai döntés-előkészítő 

munkát; 

d) közreműködik a szükséges gazdaságpolitikai döntések előkészítésében. 

 

                                                 
1
 Magyar Közlöny – MK 

Hivatalos Értesítő - HÉ 


