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1 A rehabilitációs orvosszakértői 

névjegyzékről szóló 47/2012. (XII. 

11.) Korm. rendelet 

 

MK 

166/2012. 

 

2012. 

december 

11. 

A rendelet a – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– kihirdetését követő 

harmadik napon 

(2012. december 14.) 

lép hatályba. 

1. A komplex minősítésre vonatkozó 

részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 

14.) NEFMI rendelet 

2. A foglalkozási rehabilitációs 

szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI 

rendelet 

 

2 A foglalkozás-egészségügyi 

szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) 

Korm. rendelet, valamint a térítési 

díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési 

díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 

közfoglalkoztatással összefüggő 

módosításáról szóló 350/2012. (XII. 

12.) Korm. rendelet 

MK 

167/2012. 

 

2012. 

december 

12. 

A rendelet 2013. 

január 1-jén lép 

hatályba. 

1. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 

szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 

2. A térítési díj ellenében igénybe vehető 

egyes egészségügyi szolgáltatások térítési 

díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

 

3 A pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokról, a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekről és a pedagógiai 

szakmai szolgáltatásokban való 

közreműködés feltételeiről szóló 

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 

MK 

167/2012. 

 

2012. 

december 

12. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

hónap első napján – 

2013. január 1-én – 

lép hatályba. 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 

ellátó intézményekről és a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokban való 

közreműködés feltételeiről szóló 10/1994. 

(V. 13.) MKM rendelet hatályát veszti. 

 

4 Az államháztartás szervezetei 

beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól 

szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. 

rendelet, valamint a könyvviteli 

szolgáltatást végzők 

nyilvántartásba vételéről szóló 

93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 

módosításáról 

MK 

168/2012. 

 

2012. 

december 

13. 

A rendelet a – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– kihirdetését követő 

napon (2012. 

december 14.) lép 

hatályba. 

1. Az államháztartás szervezetei 

beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet  

2. A könyvviteli szolgáltatást végzők 

nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. 

(V. 5.) Korm. rendelet 

3. Az egyes, a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvényhez kapcsolódó sajátos 

számviteli szabályokat tartalmazó 

kormányrendeletek módosításáról szóló 

307/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 

módosítása 
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5 A Magyarország 2013. évi központi 

költségvetését megalapozó egyes 

törvények módosításáról szóló 

2012. évi CXCVI. törvény 

MK 

170/2012. 

 

2012. 

december 

15. 

A törvény – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– a kihirdetését 

követő napon (2012. 

december 16.) lép 

hatályba.  

1. A társadalombiztosítás pénzügyi 

alapjairól és azok 1993. évi 

költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. 

törvény módosítása 

2. A helyi önkormányzatok címzett és 

céltámogatási rendszeréről szóló 

1992. évi LXXXIX. törvény módosítása 

3. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi 

CXIV. törvény módosítása 

4. A szerzői jogról szóló 1999. évi 

LXXVI. törvény módosítása 

5. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. 

évi XXXVII. törvény módosítása 

6. A Kutatási és Technológiai Innovációs 

Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 

módosítása 

7. Az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvény módosítása 

8. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 

módosítása 

9. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- 

és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 

valamint a gyógyszerforgalmazás általános 

szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. 

törvény módosítása 

10. Az előadó-művészeti szervezetek 

támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 

szabályairól szóló 2008. évi XCIX. 

törvény módosítása  

11. A honvédelemről és a Magyar 

Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. 

törvény módosítása. évi XCIX. törvény 

módosítása 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 14. 

§ (4) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép 

„(4) A felsőoktatási intézményben – 

szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározottak szerint – gazdasági 

tanács működtethető.” 

(2) Az Nftv. 117. §-a a következő (8) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Az állami fenntartású felsőoktatási 

intézményben 2012. december 31-én 

működő gazdasági tanács, valamint 

a gazdasági tanács elnökének és tagjainak 

megbízása 2013. január 1-jén megszűnik.” 

(3) Hatályát veszti az Nftv. 110. § (1) 

bekezdés 27. pontja. 
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12. A Magyarország 2012. évi 

költségvetését megalapozó egyes 

törvények módosításáról szóló 

2011. évi CLXVI. törvény módosítása 

13. A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény módosítása 

14. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény módosítása 

15. Az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény módosítása 

16. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvény módosítása 

6 Az emberi erőforrások minisztere 

által adományozható 

elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 

15.) EMMI rendelet 

MK 

170/2012. 

 

2012. 

december 

15. 

A rendelet 2013. 

január 1-jén lép 

hatályba. 

Hatályát veszti 

a) a könyvesboltoknak adható Hermész-díj 

alapításáról szóló 25/1997. (VII. 8.) MKM 

rendelet, 

b) a nemzeti kulturális örökség minisztere 

által adományozható művészeti és egyéb 

szakmai díjakról szóló 3/1999. (II. 24.) 

NKÖM rendelet 1-22. §-a, 22/C-22/J. §-a 

és 23. § (4) bekezdése, 

c) az oktatási miniszter által 

adományozható szakmai elismerésekről 

szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet, 

d) a Gérecz Attila-díj alapításáról szóló 

9/2003. (IV. 3.) NKÖM rendelet, 

e) az egészségügyi miniszter által 

adományozható szakmai elismerésekről 

szóló 21/2005. (VI. 16.) EüM rendelet, 

f) a szociális és munkaügyi miniszter által 

adományozható szakmai elismerésekről 

szóló 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet 

egyes rendelkezései, 

g) az önkormányzati miniszter által 

adományozható elismerésekről, az 

A miniszter által adományozandó díjak az 

oktatási ágazatban a következők: 

1. Eötvös József-díj, 

2. Szent-Györgyi Albert-díj, 

3. Apáczai Csere János-díj, 

4. Brunszvik Teréz-díj, 

5. Németh László-díj, 

6. Trefort Ágoston-díj, 

7. Kármán Tódor-díj, 

8. Pedagógus Szolgálati Emlékérem, 

9. A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett. 

 

A miniszter által adományozandó díjak az 

egészségügyi ágazatban a következők: 

1. Hőgyes Endre-díj, 

2. Semmelweis-díj, 

3. Batthyány-Strattmann László-díj, 

4. Pro Sanitate díj, 

5. Pro Vita díj. 

 

A miniszter által adományozandó díjak a 

sport ágazatban a következők: 

1. Bay Béla-díj, 
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elismerésben részesíthetők köréről, 

valamint az elismerésben részesítés 

feltételeiről és rendjéről szóló 9/2009. (II. 

27.) ÖM rendelet egyes rendelkezései, 

h) a közigazgatási és igazságügyi miniszter 

által adományozható elismerésekről szóló 

6/2011. (II. 24.) KIM rendelet egyes 

rendelkezései 

 

2. Csík Ferenc-díj, 

3. Kemény Ferenc-díj, 

4. Eszterházy Miksa-díj, 

5. Kerezsi Endre-díj. 

7 Az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról szóló 363/2012 

(XII. 17.) Korm. rendelet 

MK 

171/2012. 

 

2012. 

december 

17. 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– 2013. szeptember 

1-jén lép hatályba. 

Hatályát veszti az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjának kiadásáról szóló 

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. 

 

8 Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi 

CCIV. törvény 

MK 

172/2012. 

 

2012. 

december 

18. 

A törvény 2013. 

január 1-jén lép 

hatályba. 

-  

9 Egyes veszélyes anyagok 

elektromos és elektronikus 

berendezésekben való 

alkalmazásának korlátozásáról 

szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. 

rendelet 

MK 

172/2012. 

 

2012. 

december 

18. 

A rendelet 2013. 

január 3-án lép 

hatályba. 

Hatályát veszti az egyes veszélyes 

anyagok elektromos és elektronikai 

berendezésekben való alkalmazásának 

korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) 

KvVM rendelet. 

A rendelet 

a) az egyes veszélyes anyagok elektromos 

és elektronikus berendezésekben való 

alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. 

június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelvnek; 

b) a műszaki fejlődéshez történő 

hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 

mellékletének az ólmot, illetve kadmiumot 

tartalmazó alkalmazások mentesítése 

tekintetében történő módosításáról szóló, 

2011. szeptember 8-i 2011/534/EU 

bizottsági határozatnak való megfelelést 

szolgálja. 
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10 Az egészségügyi szolgáltatók 

gyógyszerrendelésének és 

kiszolgáltatásának értékeléséről, 

valamint a háziorvosi és a 

gyógyszertári érdekeltségi rendszer 

kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 

30.) Korm. rendelet módosításáról 

szóló 376/2012. (XII. 19.) Korm. 

rendelet 

MK 

174/2012. 

 

2012. 

december 

19. 

A rendelet 2013. 

január 1-jén lép 

hatályba. 

Az egészségügyi szolgáltatók 

gyógyszerrendelésének és 

kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint 

a háziorvosi és a gyógyszertári 

érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 

364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 

11 A doktori iskolákról, a doktori 

eljárások rendjéről és a 

habilitációról szóló 387/2012. (XII. 

19.) Korm. rendelet 

MK 

174/2012. 

 

2012. 

december 

19. 

A rendelet 2013. 

január 1-jén lép 

hatályba. 

Hatályát veszti a doktori iskola 

létesítésének eljárási rendjéről és a doktori 

fokozat megszerzésének feltételeiről szóló 

33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint 

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 

törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) 

Korm. rendelet 26. §-t megelőző alcíme és 

26–27. §-a. 

1. A doktori iskola létesítésének feltételei és 

eljárási rendje 

2. A doktori tanács és a doktori iskola 

tanácsa 

3. A doktori fokozat megszerzésének 

feltételei és folyamata 

4. A kitüntetéses doktorrá avatás részletes 

feltételei 

5. A tiszteletbeli doktori, valamint a 

tiszteletbeli doktori és professzori cím 

adományozása 

6. A habilitáció 

 

„26. § 

(1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép 

hatályba, rendelkezéseit – a (3) 

bekezdésben foglalt kivétellel – a 

hatálybalépését követően indult ügyekben 

és megismételt eljárásokban kell 

alkalmazni. 

(2) E rendelet alapján az érintett 

felsőoktatási intézményeknek 2013. július 

31-ig módosítaniuk kell a doktori és 

habilitációs szabályzatukat. 

(3) Az e rendelet 2. § (3) bekezdés d) 

pontjában megfogalmazott feltételt a már 

működő doktori iskolák tekintetében 2013. 



Jogszabályfigyelés 

2012. december 

 

 Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy 

 

 6 

szeptember 30-tól kezdődően kell 

teljesíteni, illetve az ezt megelőzően 

nyilvántartásba vett törzstagok tekintetében 

2013. szeptember 30-tól kezdődően kell 

alkalmazni. 

(4) Új doktori iskola alapításakor – ide nem 

értve azon tudományágakat, amelyekben az 

adott intézményben korábban már működött 

doktori iskola – a doktori iskola hét 

törzstagjából legalább öt törzstagnak, 

interdiszciplináris doktori iskola esetén 

legalább nyolc törzstagnak kell megfelelnie 

a 2. § (3) bekezdés d) pontjában előírt 

feltételnek.  Ezen doktori iskolák 

valamennyi törzstagjának az alapítástól 

számított 6. naptári év végéig kell 

megfelelnie a 2. § (3) bekezdésében 

meghatározott valamennyi feltételnek. 

(5) A felsőoktatásról szóló 1993. évi 

LXXX. törvény és a felsőoktatásról szóló 

2005. évi CXXXIX. törvény szabályainak 

megfelelően elnyert habilitált doktori cím 

egyenértékű jelen rendelet szabályai szerint 

elnyert habilitált doktori címmel.” 

12 A Nemzeti Betegfórumról szóló 

50/2012. (XII. 19.) EMMI rendelet 

MK 

174/2012. 

 

2012. 

december 

19. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon (2012. 

december 20-án) lép 

hatályba. 

-  

13 A Kormány 1636/2012. (XII. 19.) 

Korm. határozata a Kormány 

2013. I. félévi munkatervéről 

MK 

174/2012. 

 

2012. 

december 

19. 

 - 2.21. Előterjesztés a foglalkozás-

egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. 

(VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról 

3.5. Előterjesztés a felsőoktatás 

finanszírozásával és gazdálkodásával 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 



Jogszabályfigyelés 

2012. december 

 

 Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy 

 

 7 

Korm. rendeletről 

3.6. Előterjesztés a nemzeti felsőoktatási 

kiválóságról szóló Korm. rendeletről 

5.4. Előterjesztés az egyes egészségügyi 

tárgyú törvények módosításáról 

6.5. Előterjesztés az egyes egészségügyi és 

egészségbiztosítási tárgyú Korm. rendeletek 

módosításáról 

 

14 A magyar felsőoktatás 

megújításáról szóló 1668/2012. 

(XII. 21.) Korm. határozat 

MK 

176/2012. 

 

2012. 

december 

21. 

 - „A Kormány 

1. határozottan elutasítja a tandíj alapú 

felsőoktatás kialakítását; 

2. megállapítja, hogy a Magyarország 2013. 

évi központi költségvetéséről szóló 2012. 

évi CCIV. törvény a tavalyi évben 

megállapított forrás mértékéhez képest 

jelentős többletforrást biztosít a felsőoktatás 

részére, ezen belül is elsősorban a 

felsőoktatási intézmények 

adósságrendezésére, az európai uniós 

önrészek átvállalására és a felsőoktatási 

PPP beruházások kiváltására; 

3. döntött, hogy a 2013-ban általános 

felvételi eljárás során majdan felvett 

magyar állami ösztöndíjas hallgatók 

létszáma (felsőoktatási szakképzésben, 

alapképzésben, egységes, osztatlan 

képzésben, mesterképzésben illetve doktori 

képzésben) nem lehet kevesebb, mint a 

2012-ben általános felvételi eljárásban 

felvett államilag támogatott magyar állami 

ösztöndíjas hallgatók létszáma, azaz 

legalább 55 000 fő. 

Ennek érdekében felhívja az emberi 

erőforrások miniszterét, hogy a felvételi 

követelmények körében a magyar állami 
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ösztöndíjjal támogatott szakokra vonatkozó 

minimális teljesítendő felvételi 

követelményt (pontszámot) ennek 

megfelelően állapítsa meg; 

4. döntött, hogy a 2013-as általános 

felvételi eljárás lezárását követően a 

létszámnövekedésből fakadó képzési 

többletköltséget (magyar állami ösztöndíj) 

annak pontos összege ismeretében a 

központi költségvetésből biztosítja; 

5. döntött, hogy a 2013–2014-es tanévben 

magyar állami részösztöndíjas képzés nem 

kerül meghirdetésre; 

6. döntött, hogy a köznevelési rendszer 

megfelelő mennyiségű és minőségű 

pedagógus utánpótlásának biztosítása 

érdekében a tanárképzésben és a 

pedagógusképzésben résztvevő hallgatók 

számára jöjjön létre a Klebelsberg 

Ösztöndíj, és felhívja az emberi erőforrások 

miniszterét, hogy e tárgyban készítsen 

előterjesztést a Kormány részére; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2013. március 1. 

7. döntött a Magyar Sportcsillagok 

Ösztöndíja megalapításáról, ennek 

érdekében felhívja az emberi erőforrások 

miniszterét, hogy az élsportolókat támogató 

nemzeti sportösztöndíj rendszer részleteiről 

készítsen előterjesztést a Kormány részére; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2013. március 1. 

8. felhívja az emberi erőforrások 

miniszterét, hogy a fenti döntések keretein 

belül a szükséges intézkedésekről 

haladéktalanul gondoskodjon.” 
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Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: azonnal 

15 Egyes törvényeknek a központi 

költségvetésről szóló törvény 

megalapozásával összefüggő, 

valamint egyéb célú módosításáról 

szóló 2012. évi CCVIII. törvény 

MK 

178/2012. 

 

2012. 

december 

22. 

A törvény – számos 

kivétellel – 2015. 

január 2-án lép 

hatályba. A nemzeti 

felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. 

törvény módosításai 

2013. január 1-jén 

lépnek hatályba. 

többek között: 

A Kutatási és Technológiai Innovációs 

Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény 

Az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény módosításait a 71. § 

tartalmazza. 

16 Egyes gyógyszerekkel és 

orvostechnikai eszközökkel 

kapcsolatos miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 52/2012. (XII. 

27.) EMMI rendelet 

MK 

179/2012. 

 

2012. 

december 

27. 

A rendelet 2013. 

január 1-jén, egyes 

rendelkezései 2013. 

január 31-én lépnek 

hatályba. 

1. Az emberen végzett orvostudományi 

kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM 

rendelet 

2. Az emberi felhasználásra kerülő 

gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról 

szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 

3. A gyógyszerekkel folytatott 

nagykereskedelmi és párhuzamos import 

tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) 

ESZCSM rendelet 

4. A fokozottan ellenőrzött szernek 

minősülő gyógyszerek orvosi 

rendelésének, gyógyszertári 

forgalmazásának, egészségügyi 

szolgáltatóknál történő felhasználásának, 

nyilvántartásának és tárolásának rendjéről 

szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet 

5. Az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 

6. A közforgalmú, fiók- és 

kézigyógyszertárak, továbbá intézeti 

gyógyszertárak működési, szolgálati és 
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nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 

19.) EüM rendelet 

7. Az emberi felhasználásra kerülő 

gyógyszer, illetve gyógyászati 

segédeszköz ismertetésére, az ismertetői 

tevékenységet végző személyek 

nyilvántartására, és a gyógyszerrel, 

gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 

fogyasztókkal szembeni kereskedelmi 

gyakorlatra vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM 

rendelet 

17 Az egyes egészségügyi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 

2012. évi CCXII. törvény 

MK 

180/2012. 

 

2012. 

december 

27. 

A törvény – egyes 

kivételekkel – a 

kihirdetését követő 

napon (2012. 

december 28-án) lép 

hatályba. 

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

2. Az egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok kezeléséről 

és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 

törvény 

3. A kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 

4. Az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény (Eütv.) 

5. A nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 

6. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi 

XXV. törvény 

7. Az egészségügyi tevékenység 

végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. 

évi LXXXIV. törvény 

8. Az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerekről és egyéb, a 

gyógyszerpiacot szabályozó törvények 

módosításáról szóló 2005. évi XCV. 

„Az Eütv. 155. §-a a következő (5) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Az állami egészségügyi felsőoktatási 

intézmény egészségügyi szolgáltatója 

tekintetében – az (1) bekezdésben 

foglaltaktól eltérően – az alábbi eljárások 

vonatkozásában az egészségügyért felelős 

miniszter jár el – a fenntartó javaslatának és 

véleményének figyelembevételével – a 

fenntartói jogkör gyakorlójaként: 

a) az egészségügyi szolgáltató szakmai 

felügyelete, 

b) az egészségügyi szolgáltató által kötendő 

egészségügyi ellátási szerződés 

jóváhagyása, 

c) az egészségügyi szolgáltató 

kapacitásainak tartós kihasználatlanság 

miatti csökkentése, szakmai összetételének 

megváltoztatása, 

d) az egészségügyi szolgáltató ellátási 

területének módosítása, 

e) az egészségügyi szolgáltató szakellátási 

kapacitásainak átcsoportosítása, 

f) váratlan esemény vagy előre nem látható 
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törvény 

9. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- 

és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 

valamint a gyógyszerforgalmazás általános 

szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. 

törvény 

10. Az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 

törvény 

11. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő 

törvények 

 

módon bekövetkező ellátási szükséglet 

miatt szükséges 

többletkapacitásra kötendő finanszírozási 

szerződés kezdeményezése, 

g) az egészségügyi szolgáltató 

finanszírozási szerződése megkötésének, az 

egészségügyi szolgáltató által 

kezdeményezett módosításának, illetve az 

egészségügyi szolgáltató általi 

felmondásának jóváhagyása, 

h) az egészségügyi szolgáltatónak az 

Egészségbiztosítási Alapból származó 

bevételeit tartalmazó számla 

megterheléséhez való hozzájárulás a 

kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

szóló törvény, valamint az ennek 

végrehajtására kiadott kormányrendelet 

szerint meghatározott esetben, 

i) az egészségügyi szolgáltató működését 

szabályozó dokumentumok jóváhagyása, 

j) az egészségügyi szolgáltató működési 

engedélyének módosítása iránti kérelem 

előzetes jóváhagyása 

az egészségügyi szolgáltató által végezhető 

szakmák, az ellátás progresszivitási szintje 

és formája, az ágyszám és a heti rendelési 

idő tekintetében, valamint 

k) az egészségügyi szolgáltató működési 

engedélyében szereplő egészségügyi 

szolgáltatás szüneteltetéséhez és annak 

meghosszabbításához való hozzájárulás. 

A b)–k) pont szerinti jogkörök a szakmai 

fenntartói jogok részét képezik.” 

18 Az egyes szakképzési és 

felnőttképzési tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2012. évi 

MK 

180/2012. 

 

A törvény – egyes 

kivételekkel – a 

kihirdetését követő 

többek között: 

1. A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. 

törvény 
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CCXV. törvény 2012. 

december 

27. 

napon (2012. 

december 28-án) lép 

hatályba. 

2. A szakképzésről szóló 2011. évi 

CLXXXVII. törvény 

19 A költségvetési szerveknél és az 

egyházak közcélú tevékenységet 

folytató intézményeinél 

foglalkoztatottak 2013. évi 

kompenzációjáról szóló 408/2012. 

(XII. 28.) Korm. rendelet 

MK 

181/2012. 

 

2012. 

december 

28. 

A rendelet 2013. 

január 1-jén lép 

hatályba. 

- A rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 

2013. év január hónapra járó illetmény 

számfejtésekor kell alkalmazni. 

20 Egyes gyógyszerészeti tárgyú 

miniszteri rendeleteknek a 

2011/62/EU irányelv átültetése 

érdekében történő módosításáról 

szóló 53/2012. (XII. 28.) EMMI 

rendelet 

MK 

181/2012. 

 

2012. 

december 

28. 

A rendelet – 

kivételekkel – 2013. 

január 2-án lép 

hatályba. 

1. A gyógyszerekkel folytatott 

nagykereskedelmi és párhuzamos import 

tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) 

ESZCSM rendelet 

2. Az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerek gyártásának személyi és 

tárgyi feltételeiről szóló 44/2005. (X. 19.) 

EüM rendelet 

3. Az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 

4. A közforgalmú, fiók- és 

kézigyógyszertárak, továbbá intézeti 

gyógyszertárak működési, szolgálati és 

nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 

19.) EüM rendelet 

 

21 A Széchenyi Pihenő Kártya 

kibocsátásának és felhasználásának 

szabályairól szóló 55/2011. (IV.12.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 

412/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 

MK 

182/2012. 

 

2012. 

december 

28. 

A rendelet 2012. 

december 30-án lép 

hatályba. 

A Széchenyi Pihenő Kártya 

kibocsátásának és felhasználásának 

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

rendelet 
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22 Egyes egészségbiztosítási tárgyú 

miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 55/2012. (XII. 

28.) EMMI rendelet 

MK 

182/2012. 

 

2012. 

december 

28. 

A rendelet – 

kivételekkel – 2013. 

január 1-jén lép 

hatályba. 

1. Az egészségügyi szakellátás 

társadalombiztosítási finanszírozásának 

egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) 

NM rendelet 

2. Az egészségügyi ellátásban használt 

szakmai kódrendszerek és finanszírozási 

paraméterek karbantartásának jogi 

szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) 

NM rendelet 

3. Az Egészségbiztosítási Alap terhére 

finanszírozható járóbeteg-szakellátási 

tevékenységek meghatározásáról, az 

igénybevétel során alkalmazandó 

elszámolhatósági feltételekről és 

szabályokról, valamint a teljesítmények 

elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) 

NEFMI rendelet 

4. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén 

az Egészségbiztosítási Alap terhére 

finanszírozható homogén 

betegségcsoportok kódolási és besorolási 

szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) 

NEFMI rendelet 

5. Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-

L, valamint 9511–9515 homogén 

betegségcsoportok szerint finanszírozott 

daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. 

(II. 28.) NEFMI rendelet 

 

23 Az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 413/2012. (XII. 

29.) Korm. rendelet 

MK 

183/2012. 

 

2012. 

december 

29. 

A rendelet 2013. 

január 1-jén lép 

hatályba. 

Az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 

 

24 A felsőoktatási felvételi eljárásról 

szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. 

MK 

183/2012. 

„45. § (1) Ez a 

rendelet – a (2)–(6) 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 
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rendelet  

2012. 

december 

29. 

bekezdésben 

foglaltak kivételével 

– 2013. január 1-jén 

lép hatályba. 

Rendelkezéseit első 

alkalommal a 2013. 

évi általános 

felsőoktatási felvételi 

eljárásban kell 

alkalmazni. A 2013. 

évi keresztféléves 

felvételi eljárásban és 

az azzal kapcsolatos 

megismételt 

eljárásban a 

felsőoktatási 

intézmények felvételi 

eljárásairól szóló 

237/2006. (XI. 27.) 

Korm. rendeletet kell 

alkalmazni.” 

rendelet 

A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás 

rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről 

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

Hatályát veszti a felsőoktatási intézmények 

felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 

27.) Korm. rendelet. 

25 Egyes gyógyászati 

segédeszközökkel és orvostechnikai 

eszközökkel kapcsolatos miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 

57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet 

MK 

183/2012. 

 

2012. 

december 

29. 

A rendelet – 

kivételekkel – 2013. 

január 1-jén lép 

hatályba. 

1. A népjóléti ágazatba tartozó egyes 

államigazgatási eljárásokért és igazgatási 

jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról 

szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 

2. Az emberen végzett orvostudományi 

kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM 

rendelet 

3. A gyógyászati segédeszközök 

társadalombiztosítási támogatásba történő 

befogadásáról, támogatással történő 

rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról 

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

EüM rendelet 

 

26 Egyes egészségügyi és 

egészségbiztosítási tárgyú 

MK 

184/2012. 

A rendelet – 

kivételekkel – a 

1. A kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
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kormányrendeletek módosításáról 

szóló 447/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 

 

2012. 

december 

29. 

kihirdetését követő 

napon (2012, 

december 30.) lép 

hatályba. 

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. Az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételeiről, 

valamint a működési engedélyezési 

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

rendelet 

4. A külföldi gyógykezelésekkel 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 

227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 

5. Az Egészségügyi Engedélyezési és 

Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. 

(X. 28.) Korm. rendelet 

6. A kábítószer-prekurzorokkal 

kapcsolatos egyes hatósági eljárási 

szabályok, valamint a hatósági 

feladat- és hatáskörök megállapításáról 

szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 

7. A várólista alapján nyújtható ellátások 

részletes szabályairól szóló 287/2006. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 

8. Az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 

törvény végrehajtásáról szóló 

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

9. Az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálatról, a 

népegészségügyi szakigazgatási feladatok 

ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti 

államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 

10. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
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Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről 

szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 

11. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő 

kormányrendeletek 

 

Személyügyi hírek 
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