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1 Egyes egészségügyi tárgyú 

miniszteri rendeleteknek az 

egészségügyi ágazati képzésekkel, 

az Egészségügyi Szakképzési és 

Továbbképzési Tanáccsal, 

valamint a szakorvos jelöltek 

felügyelet mellett végzett ügyeleti 

tevékenységével összefüggő 

módosításáról szóló 2/2013. (I. 2.) 

EMMI rendelet 

MK 

1/2013. 

 

2013. 

január 2. 

A rendelet a – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– kihirdetését követő 

napon (2013. január 

3.) lép hatályba. 

1. Az egészségügyi ellátás folyamatos 

működtetésének egyes szervezési 

kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) 

ESZCSM rendelet 

2. Az egészségügyi szakképesítéssel 

rendelkező személyek alap- és működési 

nyilvántartásáról, valamint a működési 

nyilvántartásban nem szereplő személyek 

tevékenységének engedélyezéséről szóló 

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet 

3. Az egészségügyi tevékenység 

végzéséhez szükséges oklevelek 

elismeréséről, továbbá az oklevelek 

külföldi elismertetéséhez szükséges 

hatósági bizonyítványok kiadásának egyes 

eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 

25.) EüM rendelet 

4. Az egységes egészségügyi ágazati 

humánerőforrás-monitoringrendszer 

működésének részletes szabályairól szóló 

36/2009. (XI. 3.) EüM rendelet 

5. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakmai képzés részletes szabályairól 

szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 

6. Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 

7. Az orvosok, fogorvosok, 

gyógyszerészek és az egészségügyi 

felsőfokú szakirányú szakképesítéssel 

rendelkezők folyamatos továbbképzéséről 

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

8. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképesítés megszerzéséről szóló 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 

9. A szakorvosok, szakfogorvosok, 
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szakgyógyszerészek és 

szakpszichológusok egészségügyi 

szakirányú szakmai továbbképzéséről 

szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 

Hatályát veszti az Egészségügyi 

Szakképzési és Továbbképzési Tanács 

szervezetéről és működéséről szóló 

5/2010. (II. 16.) EüM rendelet. 

2 Az Egészségügyi Szakképzési és 

Továbbképzési Tanácsról szóló 

1002/2013. (I. 2.) Korm. határozat 

MK 

1/2013. 

 

2013. 

január 2. 

A határozat a 

közzétételét követő 

napon (2013. január 

3.) lép hatályba. 

- „1. A Kormány annak érdekében, hogy az 

egészségügyi ellátórendszerben megfelelő 

számú és képzettségű szakember álljon 

rendelkezésre, az egészségügyi 

képzésekben érintett szakmai szervezetek és 

intézmények kormányzati tevékenységbe 

való bevonásának erősítése céljából, a 

központi államigazgatási szervekről, 

valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 

XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján 

létrehozza és működteti az Egészségügyi 

Szakképzési és Továbbképzési Tanácsot.” 

3 Az államháztartás számviteléről 

szóló 4/2013. (I. 11.)  Korm. 

rendelet 

MK 

6/2013. 

 

2013. 

január 11.  

A határozat 2014. 

január 1-én lép 

hatályba. 

1. Az államháztartás szervezetei 

beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 

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

hatályát veszti. 

2. A kincstári elszámolások beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) 

Korm. rendelet hatályát veszti. 

3. A Magyar Állam nevében tulajdonosi 

jogokat gyakorló szervezetek rábízott 

állami vagyonnal kapcsolatos éves 

beszámoló készítési és könyvvezetési 

kötelezettségéről szóló 347/2010. (XII. 

28.) Korm. rendelet hatályát veszti. 
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4. A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott 

földvagyonnal kapcsolatos éves 

beszámoló-készítési és könyvvezetési 

kötelezettségről szóló 34/2011. (III. 17.) 

Korm. rendelet hatályát veszti. 

4.  A két tanítási nyelvű iskolai 

oktatás irányelvének kiadásáról 

szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI 

rendelet 

MK 

6/2013. 

 

2013. 

január 11. 

A rendelet 2013. 

szeptember 1-én lép 

hatályba.  

A Két tanítási nyelvű iskolai oktatás 

irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. 

(VII. 10.) MKM rendelet hatályát veszti. 

 

5.  A TÁMOP-6.2.3-12/1-2012-0001 

azonosító számú („Országos 

egészségmonitorozási és 

kapacitástérkép adatbázis- és 

alkalmazásfejlesztés” című) 

projekt kiemelt projektként 

történő nevesítéséről szóló 

1015/2013. (I. 16.) szóló Korm. 

határozat 

MK 

7/2013. 

 

 

 

2013. 

január 16. 

 -  

6.  Az emberi erőforrások minisztere 

hatáskörébe tartozó egyes 

szakképesítések komplex szakmai 

vizsga szervezésére kijelölt 

intézményekről szóló 5/2013. (I. 

18.) EMMI rendelet 

MK 

8/2013. 

 

2013. 

január 18. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon (2013. január 

19-én) lép hatályba. 

1. Az oktatási és kulturális miniszter 

hatáskörébe tartozó szakképesítések 

megszerzésére irányuló szakmai vizsga 

szervezésére feljogosított intézményekről 

szóló 30/2008. (XI. 24.) OKM rendelet 

hatályát veszti. 

2. A szociális és munkaügyi miniszter 

hatáskörébe tartozó szakképesítések 

megszerzésére irányuló szakmai vizsga 

szervezésére feljogosított intézményekről 

szóló 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet 2. 

§ (1) bekezdés b) pontja hatályát veszti. 

 

7.  Egyes egészségügyi tárgyú 

miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 5/2013. (I. 18.) 

EMMI rendelet 

MK 

8/2013. 

 

2013. 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– 2013. január 19-én 

lép hatályba. 

1. A közúti járművezetők egészségi 

alkalmasságának megállapításáról szóló 

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosítása 

2. A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 
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január 18. 3.) NM rendelet módosításáról 

3. Az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvénynek a szerv- és 

szövetátültetésre, valamint - tárolásra és 

egyes kórszövettani vizsgálatokra 

vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról 

szóló18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 

módosítása 

4. Az emberi vér és vérkomponensek 

gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, 

tárolására és elosztására vonatkozó 

minőségi és biztonsági előírásokról, 

valamint ezek egyes technikai 

követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) 

EüM rendelet módosítása 

8.  A TÁMOP-6.2.5./A/12/1 azonosító 

számú („Szervezeti hatékonyság 

fejlesztése a struktúraváltásban 

érintett intézményeknél – Egységes 

külső felülvizsgálati rendszer 

kialakítása a járó- és fekvőbeteg 

szakellátásban, valamint a 

gyógyszertári ellátásban” című) 

projekt kiemelt projektként 

történő 

nevesítéséről szóló 1017/2013. (I. 

18.) Korm. határozat 

MK 

8/2013. 

 

2013. 

január 18. 

 -  

9. Az állami sportcélú támogatások 

felhasználásáról és elosztásáról 

szóló 4/2011. (II. 28.) NEFMI 

rendelet, valamint az állami 

sportcélú támogatások 

felhasználásáról és elosztásáról 

szóló 22/2012. (IV. 11.) NEFMI 

rendelet módosításáról szóló 

7/2013. (I. 23.) EMMI rendelet 

MK 

11/2013. 

 

 

2013. 

január 23. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. január 

24-én – lép hatályba. 

1. Az állami sportcélú támogatások 

felhasználásáról és elosztásáról szóló 

4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet 

2. Az állami sportcélú támogatások 

felhasználásáról és elosztásáról szóló 

22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet 
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10.  Az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 14/2013.  (I. 

25.) Korm. rendelet 

MK 

12/2013. 

 

 

2013. 

január 25. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. január 

26-án – lép hatályba.  

Az államháztartásról szóló törvény 

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

Korm. rendelet 

 

11. A megkülönböztető és 

figyelmeztető jelzést adó 

készülékek felszerelésének és 

használatának szabályairól szóló 

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 

módosításáról szóló 1/2013. (I. 25.) 

BM rendelet 

MK 

12/2013. 

 

 

2013. 

január 25 

A rendelet 2013. 

február 1-én lép 

hatályba. 

A megkülönböztető és figyelmeztető 

jelzést adó készülékek felszerelésének és 

használatának szabályairól szóló 

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 

 

12. A tanári felkészítés közös 

követelményeiről és az egyes 

tanárszakok képzési és 

kimeneti követelményeiről szóló 

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 

MK 

15/2013. 

 

2013. 

január 30. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. január 

31-én – lép hatályba. 

A felsőoktatási szakképzések képzési és 

kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. 

(XI. 21.) EMMI rendelet 

 

13.  Egyes egészségbiztosítási tárgyú 

miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 9/2013. (I. 31.) 

EMMI rendelet 

MK 

16/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– 2013. február 1-jén 

lép hatályba. 

1. Az egészségügyi szakellátás 

társadalombiztosítási finanszírozásának 

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

NM rendelet 

2. 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 

3. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén 

az Egészségbiztosítási Alap terhére 

finanszírozható homogén 

betegségcsoportok kódolási és besorolási 

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

NEFMI rendelet  
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2013. 

január 31. 

4. Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-

L, valamint 9511-9515 homogén 

betegségcsoportok szerint 

finanszírozott daganatellenes terápiákról 

szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet  

14. A törzskönyvezett gyógyszerek és a 

különleges táplálkozási igényt 

kielégítő tápszerek 

társadalombiztosítási támogatásba 

való befogadásának 

szempontjairól és a befogadás vagy 

a támogatás megváltoztatásáról 

szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM 

rendelet módosításáról szóló 

10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 

MK 

16/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

január 31. 

Ez a rendelet – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– a kihirdetése napján 

(2013. január 31.)  18 

órakor lép hatályba. 

 A törzskönyvezett gyógyszerek és a 

különleges táplálkozási igényt kielégítő 

tápszerek társadalombiztosítási 

támogatásba való befogadásának 

szempontjairól és a befogadás vagy a 

támogatás megváltoztatásáról szóló 

32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 

 

 

 

 

Személyügyi hírek 

 

 Jogszabály címe Megjelent
1
 Tárgy 

1. 12/2012. (I. 8.) Rektori 

megbízásról szóló KE 

rendelet 

MK 

4/2013. 

 

2013.   

január 8. 

A köztársasági elnök az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény 37. § (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a Nyugat-magyarországi 

Egyetemen dr. Faragó Sándor egyetemi tanárt 2013. január 1-jétõl 2017. december 31-éig terjedő időtartamra megbízza a 

rektori feladatok további ellátásával. 

 

                                                 
1
 Magyar Közlöny – MK 

Hivatalos Értesítő - HÉ 


