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1 Egyes egészségügyi tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

szóló 22/2013. (II. 1.) Korm. 

rendelet 

MK 

17/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

február 1. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon (2013. február 

2-án) lép hatályba. 

1. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és 

az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet 

2. Az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálatról, a 

népegészségügyi szakigazgatási feladatok 

ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti 

államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

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

3. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi 

Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről 

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

 

2 A Kutatási és Technológiai 

Innovációs Alap felhasználási 

tervének jóváhagyásáról szóló 

1036/2013. (II. 1.) Korm. határozat 

MK 

17/2013. 

 

 

 

 

2013. 

február 1. 

   

3 A nemzeti felsőoktatási 

kiválóságról szóló24/2013. (II. 5.) 

Korm. rendelet 

MK 

19/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

február 5. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

február 6-án – lép 

hatályba. 

1. A Felsőoktatási Minőségi Díjról szóló 

221/2006. (XI. 15.) Korm. rendelet 

hatályát veszti. 

2. A felsőoktatási intézmények gazdasági 

tanácsairól szóló 244/2012. (VIII. 31.) 

Korm. rendelet hatályát veszti. 

A nemzeti felsőoktatási kiválóság rendszere 

magában foglalja 

a) a kiemelt felsőoktatási intézményt, a 

kutatóegyetemet, a kutató kart, az 

alkalmazott tudományok főiskoláját; 

b) a hallgatói kiválóság, illetve a 

tehetséggondozás rendszerét, így különösen 

a szakkollégiumokat és az országos 

tudományos diákköri mozgalmat; 

c) a felsőoktatási kollégiumok, 

diákotthonok tehetséggondozó műhelyeit; 

d) az oktatói és kutatói kiválóság 

rendszerét, egyes intézményeit, így 

különösen a nemzeti felsőoktatási kiválóság 

ösztöndíjat; 
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e) a felsőoktatási intézményeknek autonóm 

működésük keretében önállóan, más 

felsőoktatási intézményekkel, illetve 

szakmai szervezetekkel működtetett 

tehetséggondozó rendszereit. 

A Kormány elismeri és védendő értékként 

kezeli az országos tudományos diákköri 

mozgalom, valamint a szakkollégiumi 

mozgalom hagyományait. 

4.  A kiemelt felsőoktatási 

intézményekről szóló 1047/2013. 

(II. 7.) Korm. határozat 

MK 

20/2013. 

 

 

 

 

 

2013. 

február 7. 

  A Kormány a nemzeti felsőoktatási 

kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. 

rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a 2013–

2016 közötti minősítési időszakra az alábbi 

felsőoktatási intézményeket kiemelt 

felsőoktatási intézménynek minősíti: 

Debreceni Egyetem 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, 

Szegedi Tudományegyetem. 

5. A nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 

26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 

MK 

21/2013. 

 

2013. 

február 12.  

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

február 13-án – lép 

hatályba. 

  

6. A felsőoktatási, valamint az 

államilag elismert 

nyelvvizsgarendszer működésével 

kapcsolatos közigazgatási hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjáról, azok mértékérő szóló 

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 

MK 

21/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

február 12. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

31. napon – 2013. 

március 15-én – lép 

hatályba. 

1. Az államilag elismert nyelvvizsga 

egységes követelményrendszeréről és 

annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs 

eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól 

szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 

hatályát veszti. 

2. A külföldön kiállított, idegennyelv-

tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok 

Magyarországon történő honosításáról 

szóló 26/2000. (VIII. 31.) OM rendelet 

hatályát veszti. 

3. A felsőoktatási hatósági eljárási díjakról 

szóló 8/2006. (IX. 7.) OKM rendelet 
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hatályát veszti. 

7.  A térítési díj ellenében igénybe 

vehető egyes egészségügyi 

szolgáltatások térítési díjáról szóló 

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 35/2013. (II. 

14.) Korm. rendelet 

MK 

23/2013. 

 

 

2013. 

február 14. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

15. napon – 2013. 

március 1-én – lép 

hatályba. 

1. A térítési díj ellenében igénybe vehető 

egyes egészségügyi szolgáltatások térítési 

díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 

 

8.  Az állatkísérletekről szóló 40/2013. 

(II. 14.) Korm. rendelet. 

MK 

23/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

február 14. 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– 2013. április 15-én 

lép hatályba. 

1. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről 

szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

2. Az élelmiszerlánc területén kötelező 

előírások és ajánlott szakmai irányelvek 

gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 

220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

3. Az állatkísérletek végzéséről szóló 

243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet. 

hatályát veszti. 

A Kormány az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvényben kapott felhatalmazás 

alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk 

(1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 A rendelet hatálya alá a kísérletek során 

felhasznált vagy ilyen felhasználásra szánt, 

valamint a kifejezetten szerveik vagy 

szöveteik tudományos vagy oktatási célra 

történő felhasználásáért tenyésztett, 

szaporított (a továbbiakban együtt: 

tenyésztett) 

a) élő gerincesek, beleértve 

aa) az önállóan táplálkozó lárvaállapotú 

állatokat, valamint 

ab) az emlős magzatokat rendes fejlődésük 

utolsó harmadában; 

b) élő lábasfejűek 

tartoznak. 

 

9.  Egyes egészségügyi tárgyú 

miniszteri rendeletek 

jogharmonizációs célú 

módosításáról szóló 14/2013. (II. 

15.) EMMI rendelet 

MK 

24/2013. 

 

 

 

2013. 

február 15. 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

a kihirdetését követő 

napon – 2013. 

február 16-án lép 

hatályba. 

1.A biocid termékek előállításának és 

forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 

38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM 

együttes rendelet 

2. Az anyatej-helyettesítő és anyatej-

kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 

14.) EüM rendelet 
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10. A közfeladatot ellátó szerveknél 

alkalmazható iratkezelési 

szoftverek megfelelőségét tanúsító 

szervezetek kijelölésének részletes 

szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) 

Korm. rendelet 

MK 

26/2013. 

 

 

 

2013. 

február 19. 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

a kihirdetését követő 

napon – 2013. 

február 20-án lép 

hatályba. 

A közfeladatot ellátó szerveknél 

alkalmazható iratkezelési szoftverek 

megfelelőségét tanúsító szervezetek 

kijelölésének részletes szabályairól szóló 

16/2006. (IV. 6.) BM rendelet hatályát 

veszti. 

A rendelet hatálya kiterjed a közfeladatot 

ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési 

szoftvereknek a külön jogszabályban foglalt 

feltételeknek való megfelelőségét tanúsító 

szervezetekre, valamint az ezek kijelölésére 

irányuló eljárásban résztvevő személyekre 

és szervezetekre 

11. A felsőoktatási felvételi eljárásról 

szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 

47/2013. (II. 20.) Korm. rendelet 

MK 

27/2013. 

 

2013. 

február 20. 

A rendelet a 

kihirdetését – követő 

napon – 2013. 

február 21-én lép 

hatályba. 

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

 

12.  Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi 

CCIV. törvény módosításáról szóló 

2013. évi III. törvény 

MK 

29/2013. 

 

2013.  

február 22. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

február 23-án – lép 

hatályba. 

Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 

törvény 

 

13. A Klebelsberg Képzési 

Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) 

Korm. rendelet 

MK 

30/2013 

 

 

 

2013. 

február 25. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 8. 

napon – 2013. 

március 5-én – lép 

hatályba. 

 A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj (a 

továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által 

alapított ösztöndíj, melynek célja 

a megfelelően képzett, szakmailag 

elhivatott, gyakorlati tapasztalattal 

rendelkező pedagógus-utánpótlás 

biztosítása. 

14. A megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaival kapcsolatos 

eljárási szabályokról szóló 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 53/2013. (II. 

25.) Korm. rendelet 

MK 

30/2013 

 

 

2013. 

február 25 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

február 26-án – lép 

hatályba. 

A megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási 

szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 

 

15. A Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 

MK 

31/2013. 

2013. 

február 26. 

A törvény 2014. 

március 15-én lép 

hatályba. 

  

16. A pedagógiai szakszolgálati MK A rendelet 2013. A pedagógiai szakszolgálatokról szóló A rendelet hatálya – fenntartótól 
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intézmények működéséről szóló 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 

32/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

február 26. 

március 1-én lép 

hatályba. 

4/2010. (I. 19.) OKM rendelet hatályát 

veszti. 

függetlenül – kiterjed 

pedagógiai szakszolgálati intézményekre, 

az egységes gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai módszertani intézmények 

pedagógiai szakszolgálati 

feladatokat ellátó szervezeti és szakmai 

tekintetben önálló intézményegységeire, a 

köznevelési intézményekre, a pedagógiai 

szakszolgálati tevékenység keretében 

ellátásban részesülő gyermekekre, 

tanulókra, a pedagógus és a nevelő és 

oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben alkalmazottakra, az 

óraadókra, valamint a köznevelési 

intézményben nem pedagógus munkakört 

betöltőkre, a gyermekek, tanulók törvényes 

képviselőire, az állami intézményfenntartó 

központra, a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokra, valamint a 

kormányhivatalok járási hivatalaira, az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai 

Szakszolgálat, Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság és Országos 

Gyógypedagógiai-szakmai Szolgáltató 

Intézményre. 

17. Az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 59/2013. (II. 

27.) Korm. rendelet 

33/2013. 

 

 

 

2013. 

február 27. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

február 28-án – lép 

hatályba. 

Az államháztartásról szóló törvény 

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

Korm. rendelet 

 

18. A tankönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai 

tankönyvellátás rendjéről szóló 

34/2013. 

 

 

 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– a kihirdetését 

követő 5. napon – 

 A rendelet hatálya kiterjed fenntartóra 

tekintet nélkül az általános iskolákra, a 

szakiskolákra, a gimnáziumokra és 

szakközépiskolákra, 
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16/2013. (II. 28.)  EMMI rendelet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

február 28. 

2013. március 5-én lp 

hatályba. 

az alapfokú művészeti iskolákra, a 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

nevelési-oktatási intézményekre, 

a nemzetiségi nevelést-oktatást folytató 

általános és középfokú iskolákra, a 

pedagógusokra, továbbá a nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítő munkakörben 

alkalmazottakra, az óraadókra, valamint az 

iskolában nem pedagógus-munkakört 

betöltőkre, a tanulók szüleire, törvényes 

képviselőire, az iskola tanulóira, a 

tankönyvellátásban részt vevő kiadókra és 

forgalmazókra, a tankönyvszerzőkre, a 

digitális tananyag előállítóira, szerzőire, 

forgalmazóira és a digitális tananyagra 

vonatkozó felhasználási jog jogosultjára, 

továbbá az eljárásban közreműködőkre, az 

egyházi jogi személy által szervezett 

fakultatív hit- és vallásoktatás, valamint hit- 

és erkölcstan oktatás tankönyvei 

tekintetében az egyházi jogi személyekre, a 

Kormány által az oktatásért felelős 

miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó 

egyes feladatainak ellátására kijelölt 

szervre, az állami intézményfenntartó 

központra, a szakképzésben alkalmazott 

könyvek tankönyvvé nyilvánítási 

eljárásában jogszabály alapján 

közreműködőkre. 

Tankönyvvé a nyomtatott formában 

megjelentetett vagy elektronikus 

adathordozón rögzített kiadvány, könyv, 

az oktatási program (pedagógiai rendszer) 

részeként jóváhagyott információhordozó (a 

továbbiakban együtt: könyv) 

és a digitális tananyag nyilvánítható. 
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Személyügyi hírek 

 

 Jogszabály címe Megjelent
1
 Tárgy 

1.  Az Országos Tudományos Kutatási 

Alapprogramok Bizottsága 

tagjainak megbízásáról szóló 

24/2013. (II.20.) ME határozat 

MK 

27/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.  

február 20. 

A miniszterelnök az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. 

§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Magyar Tudományos Akadémia elnöke javaslatára 

dr. Blaskó Gábor professzort, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, 

a Magyar Rektori Konferencia javaslatára 

dr. Farkas István egyetemi tanárt, a Szent István Egyetem Környezetipari Rendszerek Intézet igazgatóját, 

dr. Rechnitzer János egyetemi tanárt, a Széchenyi István Egyetem rektor-helyettesét és dr. Szalay Péter 

egyetemi tanárt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Elméleti Kémiai Laboratórium vezetőjét az Országos 

Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagsági teendőinek ellátásával 2013. február 15-ei hatállyal 

– hároméves időtartamra – megbízza; 

az Országos Közgyűjtemények Szövetsége elnöke javaslatára 

dr. Cseri Miklóst, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatóját az Országos Tudományos Kutatási 

Alapprogramok Bizottsága tagsági teendőinek ellátásával 2013. február 15-ei hatállyal – hároméves 

időtartamra – ismételten megbízza. 

 

                                                 
1
 Magyar Közlöny – MK 

Hivatalos Értesítő - HÉ 


