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1 Az emberi erőforrások minisztere 

által adományozható elismerések és 

egyes állami kitüntetések 

kezdeményezésének részletes 

szabályairól szóló 7/2013. (III. 1.) 

EMMI utasítás 

HÉ 

11/2013. 

 

2013. 

március 1. 

Az utasítás a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

március 2-án – lép 

hatályba. 

  

2 A Felsőoktatási 

Struktúraátalakítási Alap 

létrehozásáról szóló 1103/2013. (III. 

7.) Korm. határozat 

MK 

39/2013. 

 

2013. 

március 7. 

  „A Kormány 

1. az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. Törvény 21. § (6) bekezdése 

alapján az állami felsőoktatási intézmények 

strukturális átalakítását elősegítő 

Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap (a 

továbbiakban: Alap) létrehozásához 2013. 

évben 2000,0 millió forint 1. melléklet 

szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el 

a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 

törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. 

melléklet XX. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 

előirányzatok cím, 3. Felsőoktatási 

feladatok támogatása alcím, 4. Felsőoktatási 

Struktúraátalakítási Alap jogcímcsoport 

javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. 

Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli 

kormányzati intézkedések cím terhére;” 

3 A Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem kiemelt felsőoktatási 

intézménnyé minősítéséről szóló 

1104/2013.  (III. 7.) Korm. 

határozat 

MK 

39/2013. 

 

2013. 

március 7. 

  A Kormány a nemzeti felsőoktatási 

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

rendelet 3. §. (2) bekezdése alapján 

a 2013–2016 közötti minősítési időszakra – 

a kiemelt felsőoktatási intézményekről 

szóló 1047/2013. (II. 7.) Korm. 

határozatban meghatározott intézmények 

mellett – a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetemet kiemelt felsőoktatási 

intézménynek minősíti. 
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4 A Kossuth-díjról és a Széchenyi-

díjról szóló 1990. évi XII. törvény 

módosításáról szóló 2013. évi X. 

törvény 

MK 

41/2013. 

 

 

 

 

 

2013. 

március 11. 

A törvény a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

március 12-én lép 

hatályba. 

A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról 

szóló 1990. évi XII. törvény 

A Díjjal járó jutalom összege a bérből és a 

fizetésből élők előző évi – a Központi 

Statisztikai Hivatal által számított – 

országos szintű nettó nominál átlagkereset 

hatszorosa, ötvenezer, illetőleg százezer 

forintra való felkerekítéssel. 

A nagydíjjal járó jutalom összege a díj 

összegének kétszerese. 

5 Az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 

4.) Korm. rendelet módosításáról 

szóló 79/2013. (III.13.) Korm. 

rendelet 

MK 

43/2013. 

 

2013. 

március 13. 

A rendelet a 

kihirdetése napján – 

2013. március 13-án 

19. órakor lép 

hatályba. 

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról 

szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 

 

6 Az elemi költségvetésről szóló 

10/2013. (III. 13.) NGM rendelet 

MK 

43/2013. 

 

2013. 

március 13. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

március 14-én lép 

hatályba. 

Az elemi költségvetésről szóló 5/2012. 

(III. 1.) NGM rendelet hatályát veszti. 

 

7 A külföldi hallgatói létszám 

magyar felsőoktatásban történő 

növelésének irányairól szóló 

1123/2013. (III.13.) Korm. 

határozat 

MK 

43/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A Kormány 

1. felhatalmazza az érintett minisztereket a 

– külpolitikai prioritások mentén alakított – 

kétoldalú ösztöndíj-együttműködési 

megállapodások megkötésére, valamint 

további nemzetközi igények felmérésére,  

2. felhívja a feladatkörében érintett 

minisztereket, hogy készítsenek 

előterjesztést a Kormány részére a 

kormányközi oktatási megállapodások 

végrehajtása érdekében a Globális Nyitás 

Ösztöndíj megalapításáról, 

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, 

hogy gondoskodjon a Globális Nyitás 

Ösztöndíj létrehozásához szükséges2013. 

évi forrás biztosításáról, 
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2013. 

március 13. 

4. felhívja a közigazgatási és igazságügyi 

minisztert, hogy 2014-tõl a Közép-

Magyarország régióban, 2015-tõl pedig 

országos szinten a költségvetési tervezés 

keretében a Campus Hungary Program 

fenntartásának biztosítására a Balassi 

Intézet költségvetésében tervezze be a 

szükséges forrásokat. 

8 A Nemzeti Információs 

Infrastruktúra Fejlesztési 

Programról szóló 5/2011. (II. 3.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 

80/2013. (III. 14.) Korm. rendelet 

MK 

44/2013. 

 

2013. 

március 14. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

március 15-én – lép 

hatályba. 

A Nemzeti Információs Infrastruktúra 

Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 

3.) Korm. rendelet 

 

9 A Nemzeti Információs 

Infrastruktúra Fejlesztési 

Programtanács létrehozásáról, 

valamint szervezeti és működési 

rendjének meghatározásáról szóló 

1129/2013. (III. 14.) Korm. 

határozat 

MK 

44/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

március 14. 

A határozat a 

közzétételét követő 

napon – 2013. 

március 15-én – lép 

hatályba. 

 A Kormány a központi államigazgatási 

szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 

XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján 

– figyelemmel a jogszabállyal vagy közjogi 

szervezetszabályozó eszközzel létrehozott 

testületek felülvizsgálatáról szóló 

1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban 

foglaltakra – a Kormány javaslattevő, 

véleményező, tanácsadói tevékenységet 

végző szerveként létrehozza a Nemzeti 

Információs Infrastruktúra Fejlesztési 

Programtanácsot (a továbbiakban: 

Programtanács). 

10 A Kutatási és Technológiai 

Innovációs Alap felhasználási 

tervének jóváhagyásáról szóló 

1036/2013. (II. 1.) Korm. határozat 

módosításáról szóló 1132/2013. (III. 

14.) Korm. határozat 

MK 

44/2013. 

 

 

2013. 

március 14. 

  A Kutatási és Technológiai Innovációs 

Alap felhasználási tervének jóváhagyásáról 

szóló 1036/2013. (II. 1.) Korm. határozat 1. 

mellékletének helyébe a rendelet 1. sz. 

melléklete lép. 

11 A kiemelt sportágak 

adósságkonszolidációjának a 

MK 

44/2013. 

  A kormány az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében 
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rendkívüli kormányzati 

intézkedésekre szolgáló tartalékból 

történő támogatásáról szóló 

1133/2013. (III. 14.) Korm. 

határozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

március 14. 

biztosított jogkörében eljárva a kiemelt 

sportágak adósságkonszolidációjának 

támogatására 480,0 millió forint 1. 

melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását 

rendeli el elszámolási, a fel nem használt 

rész tekintetében visszatérítési 

kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi 

központi költségvetéséről szóló 2012. évi 

CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. 

melléklet XX. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 

előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység 

támogatása alcím, 29. Sportági 

fejlesztési koncepciók megvalósításával 

összefüggő feladatok támogatása, valamint 

sportszövetségek adósságrendezése 

jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet 

XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. 

Rendkívüli kormányzati intézkedések cím 

terhére. 

12 Az egyes 2013. évi hazai rendezésű 

sportesemények, valamint kiemelt 

sportszövetségek szakmai 

többletfeladatainak a rendkívüli 

kormányzati intézkedésekre 

szolgáló tartalékból történő 

támogatásáról szóló 1134/2013. (III. 

14.) Korm. határozat 

MK 

44/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A Kormány az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

az egyes 2013. évi hazai rendezésű 

sportesemények, valamint kiemelt 

sportszövetségek szakmai 

többletfeladatainak támogatására 760,0 

millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri 

átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a 

fel nem használt rész tekintetében 

visszatérítési kötelezettséggel a 

Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 

törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. 

melléklet XX. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
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2013. 

március 14. 

előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység 

támogatása alcím, 4. Versenysport 

támogatása jogcímcsoport, valamint 6. Az 

olimpiai mozgalommal összefüggő, 

valamint egyéb a sport stratégiai fejlesztését 

szolgáló feladatok támogatására 

jogcímcsoport, 1. Versenysport és olimpiai 

felkészülés szakmai támogatása és 8. 

Fogyatékosok sportjának támogatása 

jogcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. 

Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli  

kormányzati intézkedések cím terhére. 

13 Az egyes kiemelt sportágak 

fejlesztési feladataival összefüggő 

kormányzati intézkedésekről szóló 

1145/2013. (III. 21.) Korm. 

határozat 

MK 

47/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A határozat a 

közzétételét követő 

napon – 2013. 

március 22-én – lép 

hatályba. 

 A Kormány felhívja az emberi erőforrások 

miniszterét, hogy a kiemelt 

sportlétesítmény-fejlesztésekkel, 

sportberuházásokkal összefüggő 

kormányzati feladatok ellátásáért felelős 

kormánybiztos közreműködésével és a 

Magyar Olimpiai Bizottsággal 

együttműködve vizsgálja meg: 

a) biztosítható-e a Magyar Úszó Szövetség 

részére állami tulajdonban lévő sportcélú 

ingatlanon, új helyszínen sportági székház; 

b) bővíthető-e a Budapest X. kerület Fehér 

úti, állami tulajdonban lévő sporttelep 

részét képező sportlőtér; 

c) biztosítható-e a Budapesti Olimpiai 

Központban a Körcsarnoknak a Magyar 

Torna Szövetség részére, míg 

a Tornacsarnoknak a Magyar Birkózó 

Szövetség részére történő használatba 

adása; 

d) az állami tulajdonban lévő sport célú 

ingatlanok működtetéséhez kapcsolódó 

központi sportszer- és 

sporteszközbeszerzések során felmerülő, 
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2013. 

március 21. 

közbeszerzéssel kapcsolatos kérdéseket; 

e) a kiemelt sportágak esetében felmerülő 

sportlétesítmény-fejlesztési, sportberuházási 

igényeket; és a vizsgálat eredményéről 

jelentésben számoljon be a Kormány 

részére. 

14 Az egészségpolitika egyes aktuális 

feladatairól szóló 1149/2013. (III. 

22.) Korm. határozat 

MK 

48/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A Kormány felhívja az emberi erőforrások 

miniszterét, hogy: 

- vizsgálja meg a fiatalok 

foglalkoztatásának ösztönzési lehetőségeit a 

pénzügyi források rendelkezésre állásának 

figyelembevételével, és készítsen 

előterjesztést a Kormány részére; 

- az egészségügyi ágazat humán-erőforrás 

szükségletével összefüggésben 

szakterületenként mérje fel az emberi 

erőforrásigényt, valamint az ehhez 

kapcsolódó képzési kapacitást, továbbá 

készítsen nemzetközi összehasonlítást az 

ágazat humánerőforrás helyzetéről, a 

lakosság egészségi állapotáról, és ezekről a 

Kormányt jelentésben tájékoztassa; 

- készítsen előterjesztést a Kormány részére 

az egészségügyben 

fennálló foglalkoztatási jogviszonyok 

rendezéséről, a megbízási és vállalkozási 

jogviszonyok más foglalkoztatási 

formával való kiváltásának lehetőségeiről, a 

pénzügyi források rendelkezésre állásának 

figyelembevételével; 

- készítsen előterjesztést a Kormány részére 

az egészségügyi 

ellátórendszer korszerűsítésének egyes 

kérdéseiről, különös tekintettel a szakmai 

minimumfeltételek érvényesíthetőségére, 

továbbá az alapellátás fejlesztésére a 
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2013. 

március 22. 

pénzügyi források rendelkezésre állásának 

figyelembevételével; 

- az illetmény és a nyugdíj, a korhatár előtti 

ellátás, valamint a szolgálati járandóság 

együttfolyósításának tilalma alá eső, 

közalkalmazotti vagy kormányzati 

szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott, az 

egészségügyi tevékenység végzésének 

egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. 

törvény szerinti egészségügyi dolgozók 

kompenzációjára tekintettel, az 

egészségügyi intézmény támogatásának 

módjáról és mértékéről készítsen 

előterjesztést a Kormány részére azzal, 

hogy a kompenzáció mértékének 

meghatározása az egészségügyi intézmény 

hatásköre. 

15 A közszférában alkalmazandó 

nyugdíjpolitikai elvekről szóló 

1700/2012. (XII. 29.) Korm. 

határozatnak az egészségügyi 

ágazatban való végrehajtásáról 

szóló 1150/2013. (III. 22.) Korm. 

határozat 

MK 

48/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

március 22. 

A határozat a 

közzétételét követő 

napon – 2013. 

március 23-án – lép 

hatályba 

 A Kormány 

1.1 a megújuló egészségügyi rendszer 

humánerőforrás-igényére tekintettel 

elrendeli, hogy a közszférában 

alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről 

szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 

(a továbbiakban: Határozat) 1. pont 1.5. 

alpontjától eltérően a Határozat 1. pont 1.1. 

alpontjára figyelemmel megszüntetett 

jogviszonyú, az egészségügyi tevékenység 

végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. 

évi LXXXIV. Törvény (a továbbiakban: 

Eütev.) szerinti egészségügyi dolgozónak 

minősülő közalkalmazottak, 

kormánytisztviselők és kormányzati 

ügykezelők álláshelyeinek betöltésére 

közalkalmazotti, kormányzati szolgálati 

jogviszony létesíthető; 

1.2. elrendeli, hogy az Eütev. Szerinti 
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egészségügyi dolgozónak minősülő 

közalkalmazottak esetén, ha a 

Kormánynak a Határozat 1. pont 1.3. 

alpontja és 1.7. alpontja szerinti, a 

továbbfoglalkoztatással vagy a 

jogviszony létesítésével egyetértő 

véleményének a munkáltatói jogok 

gyakorlója részére való megérkezésétől 

három év eltelt, és a véleménnyel érintett 

jogviszony továbbra is fennáll, a jogviszony 

megszüntetéséről, illetve megszüntetésének 

kezdeményezéséről kell intézkedni, azzal, 

hogy a három évet meghaladó 

továbbfoglalkoztatás, illetve a jogviszony 

három éven túli fenntartása a Határozat 

előírásai szerint kezdeményezhető. 

16 Magyarország Alaptörvényének 

negyedik módosítása (2013. 

március 25.) 

MK 

49/2013. 

 

2013. 

március 25. 

Az Alaptörvény e 

módosítása a 

kihirdetését követő 

hónap első napján – 

2013. április 1-én – 

lép hatályba 

Magyarország Alaptörvénye  

17 A fekvőbeteg-szakellátó és egyes 

fekvőbeteg-szakellátóhoz 

kapcsolódó egészségügyi 

háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os 

állami tulajdonban lévő, valamint 

azok 100%-os tulajdonában lévő 

gazdasági társaságok által ellátott 

feladatok központi költségvetési 

szervek általi átvételéről, valamint 

az ezzel kapcsolatos eljárási 

kérdések rendezéséről szóló 2013. 

évi XXV. törvény 

MK 

51/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

március 27. 

A törvény a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

március 28-án – lép 

hatályba. 

  

18 A Kutatási és Technológiai 

Innovációs Alap felhasználási 

MK 

52/2013. 

  A Kormány jóváhagyja a Kutatási és 

Technológiai Innovációs Alap 2013. évre 
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tervének jóváhagyásáról szóló 

1162/2013. (III. 28.) Korm. 

határozat 

 

 

 

2013. 

március 28. 

vonatkozó felhasználási tervét a Korm. 

határozat 1. melléklete szerint valamint 

felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, 

hogy gondoskodjon a felhasználási terv 

végrehajtásáról. 

19 Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 

Gyermekjogi és Dokumentációs 

Központ szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 10/2013. (III. 

29.) EMMI utasítás 

HÉ 

14/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

március 29. 

Az utasítás a 

közzétételét követő 

napon – 2013. 

március 30-án – lép 

hatályba. 

 Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 

Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (a 

továbbiakban: OBDK) a központi 

államigazgatási szervekről, valamint a 

Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. 

Törvényben (a továbbiakban: Tv.) 

meghatározott központi hivatal. 

Az OBDK az egészségügyért felelős 

miniszter irányítása alatt áll azzal, hogy a 

Tv. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 

hatásköröket az ellátottjogi és a 

gyermekjogi képviselők tevékenységével 

összefüggésben a szociálpolitikáért felelős 

miniszter gyakorolja. 

20 A kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

módosításáról szóló 23/2013. (III. 

29.) EMMI rendelet 

MK 

53/2013. 

 

2013. 

március 29. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

március 30-án – lép 

hatályba. 

A kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. 

(XII. 21.) EMMI rendelet 

 

21 Az információs önrendelkezési 

jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény módosításáról 

szóló 2013. évi XXX. törvény 

MK 

54/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A törvény a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

március 30-án lép 

hatályba. 

 Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 4. §-a a következő (5) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A személyes adatok kezelését 

tisztességesnek és törvényesnek kell 

tekinteni, ha az érintett 

véleménynyilvánítási szabadságának 

biztosítása érdekében az érintett véleményét 

megismerni kívánó személy az érintett 

lakóhelyén vagy tartózkodási helyén 
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2013. 

március 29. 

felkeresi, feltéve, hogy az érintett 

személyes adatait e törvény 

rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a 

személyes megkeresés nem üzleti célra 

irányul. A személyes megkeresésre a 

munka törvénykönyve szerinti 

munkaszüneti napon nem kerülhet sor. 

22 Egyes egészségügyi tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

szóló 94/2013. (III. 29.) Korm. 

rendelet 

MK 

54/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

március 29. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

március 30-án lép 

hatályba. 

1. Az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 

törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. 

(XII. 30.) Korm. rendelet 

2.  A közszolgálati tisztviselők képesítési 

előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 

rendelet 

3. Az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételeiről, 

valamint a működési engedélyezési 

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

rendelet 14/A. §-a hatályát veszti. 

4. Az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálatról, a 

népegészségügyi szakigazgatási feladatok 

ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti 

államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § 

(3) bekezdése hatályát veszti 

 

23 Az egyes egészségbiztosítási tárgyú 

miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 24/2013. (III. 

29.) EMMI rendelet 

MK 

54/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – 2013. 

március 30-án lép 

hatályba, és 2013. 

május 2-án hatályát 

veszti. 

1. Az egészségügyi szakellátás 

társadalombiztosítási finanszírozásának 

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

NM rendelet  

2. A finanszírozási eljárásrendekről szóló 

31/2010. (V. 13.) EüM rendelet 

3. Az Egészségbiztosítási Alap terhére 

finanszírozható járóbeteg-szakellátási 

tevékenységek meghatározásáról, az 

igénybevétel során alkalmazandó 
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2013. 

március 29. 

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. A magasabb összegű családi pótlékra 

jogosító betegségekről és 

fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) 

ESZCSM rendelet 

6. Az egészségügyi szolgáltatások 

nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 

20.) ESZCSM rendelet 

24 Az állami sport célú támogatások 

felhasználásáról és elosztásáról 

szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI 

rendelet 

MK 

54/2013. 

2013. 

március 29. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

március 30-án – lép 

hatályba.  

 Az előirányzatokból nyújtott költségvetési 

támogatások tekintetében – a sportról szóló 

2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 

41. § c) pontjában a Magyar Olimpiai 

Bizottság (a továbbiakban: MOB) 

tekintetében meghatározott feladatra is 

figyelemmel – az előirányzatok kezelő 

szerve a miniszter által vezetett 

minisztérium (a továbbiakban: 

minisztérium). 

Az előirányzatokon rendelkezésre álló 

eredeti előirányzat legfeljebb három 

százaléka kommunikációs feladatok 

ellátására is fordítható, kivéve a „Sport 

népszerűsítésével összefüggő kiadások” 

előirányzatot. 

Az előirányzatokon összesen rendelkezésre 

álló összeg öt százaléka – az 56. §-ban 
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meghatározott előirányzaton rendelkezésre 

álló összeg nyolc százaléka – az 

előirányzatok pályázat útján történő 

felhasználására, a pályáztatás 

lebonyolítására, valamint a költségvetési 

támogatások szerződésszerű 

felhasználásának ellenőrzésére is fordítható. 

 

 

 

 

Személyügyi hírek 
 

 Jogszabály címe Megjelent
1
 Tárgy 

1 Főiskolai rektor megbízásáról szóló 

38/2013.  (III. 11.) ME határozat 

MK 

41/2013. 

 

2013.  

március 11. 

A miniszterelnök a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (8) bekezdésében 

foglalt jogkörében – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett 

előterjesztésére – a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán dr. Vass László főiskolai tanárt – a 

2013. március 14-étől 2016. március 13-áig terjedő időtartamra – a rektori teendők ellátásával 

ismételten megbízza. 

2 Kitüntetés adományozásáról szóló 

138/2013. (III. 18.) KE határozat 

MK 

45/2013. 

 

 

 

 

2013.  

március 18. 

A köztársasági elnök az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, valamint a Kossuth-díjról és a 

Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény5. § (1) bekezdése alapján – a Kormány előterjesztésére – 

a gyógyszerkutatás, azon belül elsősorban a jelátviteli terápia területén végzett igen eredményes, úttörő 

jelentőségű kutatómunkájáért, a peptidhormon-származékok, illetve az antitumor hatású kinázgátló 

hatóanyagok kutatása területén elért eredményeiért, valamint a TT232 jelű peptidszármazék mint 

tumorellenes gyógyszer-hatóanyag és egy új vezető molekulakereső technológia kifejlesztéséért 

dr. Kéri György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, biokémikus, a Semmelweis Egyetem 

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézetének kutatóprofesszora részére; 

több mint négy évtizedes iskolateremtő munkásságáért, az úttörő jelentőségű hazai szervátültetési 

program megvalósításáért, speciális sebészi – többek között máj-, endokrin, colorectális és vesetumor-

sebészetet érintő – profilok kialakításáért, új műtéti eljárások alkalmazásáért, a sebészutánpótlás 

nevelése érdekében végzett oktatói tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként dr. Perner 

Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Állami-díjas orvos, a Semmelweis Egyetem 

                                                 
1
 Magyar Közlöny – MK 

Hivatalos Értesítő - HÉ 
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Általános Orvostudományi Kara Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának professor emeritusa részére 

a Széchenyi-Díjat adományozza. 

3 Kitüntetés adományozásáról szóló 

139/2013. (III. 18.) KE rendelet 

MK 

45/2013. 

 

 

 

 

2013.  

március 18 

A köztársasági elnök az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének 

és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) 

bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére – az érsebészet területén végzett – nemzetközileg 

is elismert – tudományos kutatói munkásságáért, új gyógyító műtéttechnikák bevezetéséért, 

orvosgenerációk képzéséért, valamint intézményvezetői tevékenysége elismeréseként dr. Acsády 

György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti 

Klinikájának volt igazgatója, egyetemi tanár részére MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE 

polgári tagozata kitüntetést adományozza. 

4 Kitüntetés adományozásáról szóló 

143/2013. (III. 18.) KE rendelet 

MK 

45/2013. 

 

 

 

2013.  

március 18 

A köztársasági elnök az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének 

és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) 

bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére – a gyermekgyógyászatban, az orvosképzésben 

végzett négy évtizedes eredményes kutató, gyógyító és oktató-nevelő munkássága elismeréseként 

dr. Fekete György genetikus, gyermekgyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a 

Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekklinikájának igazgatója, egyetemi tanár részére a MAGYAR 

ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE polgári tagozata kitüntetést adományozza. 

 


