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1 Magyarország Alaptörvénye 

(egységes szerkezetben) 

MK 

55/2013. 

 

2013. április 1. 

   

2 A Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi 

CCIV. törvény módosításáról szóló 

2013. évi XXXI. törvény 

MK 

56/2013. 

 

 

 

2013. április 3. 

A törvény a 

kihirdetését 

követő napon – 

2013. április 4-én 

– lép hatályba. 

Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 

törvény 

 

3 A sajtószabadságról és a 

médiatartalmak alapvető 

szabályairól szóló 2010. évi CIV. 

törvény és a médiaszolgáltatásokról 

és a tömegkommunikációról szóló 

2010. évi CLXXXV. törvény 

módosításáról szóló 2013. évi 

XXXIII. törvény 

MK 

57/2013. 

 

 

 

 

 

2013. április 4. 

A törvény a 

kihirdetését 

követő napon – 

2013. április 5-én 

lép hatályba. 

1. A sajtószabadságról és a médiatartalmak 

alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 

törvény 

2. A médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény  

 

4 A területi védőnői ellátásról szóló 

49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 

módosításáról szóló 28/2013. (IV. 

5.) EMMI rendelet 

MK 

58/2013. 

 

 

 

2013. április 5. 

A rendelet a 

kihirdetését 

követő 15. napon 

– 2013. április 

20-án – lép 

hatályba. 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. 

(V. 21.) ESZCSMrendelet 

 

5 Az Erzsébet-utalvány 

kibocsátásáról szóló 39/2011. (XII. 

29.) KIM rendelet módosításáról 

szóló 4/2013. (IV. 5.) KIM rendelet 

MK 

58/2013. 

 

 

 

2013. április 5. 

A rendelet a 

kihirdetését 

követő napon – 

2013. április 6-án 

– lép hatályba. 

Az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról szóló 

39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet 

 

6 A szakképzési kerettantervekről 

szóló 14/2013.  (IV. 5.) NGM 

rendelet 

MK 

58/2013. 

 

 

 

A rendelet a 

kihirdetését 

követő második 

napon – 2013. 

április 7-én – lép 

 A rendelet hatálya – fenntartóra tekintet 

nélkül – kiterjed: 

- a szakképzésről szóló 2011. évi 

CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában 
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2013. április 5. 

hatályba. meghatározott szakképzési 

intézményekre (a továbbiakban együtt: 

szakképző iskola), 

- a szakképző iskola pedagógusaira, 

szakoktatóira, óraadóira, valamint 

gyakorlati oktatóira, 

- az Szt. 2. § 14. pontjában meghatározott 

gyakorlati képzést folytató szervezetekre. 

7 A papíralapú dokumentumokról 

elektronikus úton történő másolat 

készítésének szabályairól szóló 

13/2005. (X. 27.) IHM rendelet 

módosításáról szóló 14/2013. (IV. 

15.) NFM rendelet 

MK 

64/2013. 

 

 

 

2013. április 15. 

A rendelet a 

kihirdetését 

követő 8. napon – 

2013. április 23-

án – lép hatályba.  

A papíralapú dokumentumokról 

elektronikus úton történő másolat 

készítésének szabályairól szóló 13/2005. 

(X. 27.) IHM rendelet 

 

8 Az egészségügyi tárgyú projektek 

tekintetében a fordított áfa önerő és 

szállítói előleg önerő biztosítására 

vonatkozó szabályozási környezet 

ellentmondásainak tisztázásáról 

szóló 121/2013. (IV. 15.) Korm. 

határozat 

MK 

64/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. április 15. 

  A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési 

minisztert, hogy az európai uniós 

támogatásból finanszírozott egészségügyi 

tárgyú projektek esetében a fordított áfa 

előleg, illetve a szállítói előleg igénylése 

tekintetében vizsgálja felül a nem 

jogszabályi szintű egyéb szabályozási 

dokumentumokat – különös tekintettel az 

egységes működési kézikönyvről szóló 

26/2012. (X. 24.) NFM utasításra, 

valamint a Pénzügyi Elszámolás 

Részletes Szabályai című útmutatóban 

foglaltakra –, teremtse meg a 

dokumentumok közötti összhangot. 

 

9 Az egészségügyet érintő egyes 

törvényeknek az egészségügyi 

szakellátási felelősséggel 

kapcsolatos, valamint egyes 

közszférában foglalkoztatott 

egészségügyi dolgozók 

foglalkoztatási helyzetével 

MK 

66/2013. 

 

 

 

 

 

A törvény – egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – 2013. 

április 29-én lép 

hatályba. 

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény  

2. A társadalombiztosítási nyugellátásról 

szóló 1997. évi LXXXI. törvény  

3. A magánnyugdíjról és a 

magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi 

LXXXII. törvény 
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összefüggő módosításáról szóló 

2013. évi XL. törvény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. április 18. 

4. A kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 

5. Az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény 

6. Az egészségügyi tevékenység 

végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. 

évi LXXXIV. törvény 

7. Az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerekről és egyéb, a 

gyógyszerpiacot szabályozó törvények 

módosításáról szóló 2005. évi XCV. 

törvény 

8. Az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 

törvény 

9. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi 

LXXXVII. törvény 

10. A megyei önkormányzatok 

konszolidációjáról, a megyei 

önkormányzati intézmények és a Fővárosi 

Önkormányzat egyes egészségügyi 

intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 

CLIV. törvény 

11. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak 

megszüntetéséről, a korhatár előtti 

ellátásról és a szolgálati járandóságról 

szóló 2011. évi CLXVII. törvény 

12. A települési önkormányzatok 

fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek 

átvételéről és az átvételhez kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2012. 

évi XXXVIII. törvény 

10 Az egyes, tartós időtartamú 

szabadságelvonást elszenvedettek 

részére járó juttatásról szóló 

MK 

67/2013. 

 

A rendelet 

rendelkezéseit 

kivéve – a 

Az egyes, tartós időtartamú 

szabadságelvonást elszenvedettek részére 

járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) 
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267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 116/2013. (IV. 

19.) Korm. rendelet 

 

 

 

 

2013. április 19. 

kihirdetését 

követő hónap első 

napján – 2013. 

május 1-én lép 

hatályba. 

Korm. rendelet  

11 Az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus 

információszabadságáról szóló 

2013. évi L. törvény 

MK 

69/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. április 25. 

A törvény 2013. 

július 1-jén lép 

hatályba. 

1. A minősített adat védelméről szóló 2009. 

évi CLV. törvény 

2. Az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

A nemzet érdekében kiemelten fontos – 

napjaink információs társadalmát érő 

fenyegetések miatt – a nemzeti 

adatvagyon részét képező nemzeti 

elektronikus adatvagyon, valamint az ezt 

kezelő információs rendszerek, illetve a 

létfontosságú információs rendszerek és 

a rendszerelemek biztonsága. Társadalmi 

elvárás az állam és polgárai számára 

elengedhetetlen elektronikus információs 

rendszerekben kezelt adatok és 

információk biztonságosságának, 

sérthetetlenségének és rendelkezésre 

állásának, valamint ezek rendszerelemei 

sérthetetlenségének és rendelkezésre 

állásának zárt, teljes körű, folytonos és 

kockázatokkal arányos védelmének 

biztosítása, ezáltal a kibertér védelme. 

12 Az Oktatási Hivatalról szóló 

121/2013.  (IV. 26.) Korm. rendelet 

MK 

70/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – a 

kihirdetését 

követő napon – 

2013. április 27-

én lép hatályba. 

1. A felsőoktatásról szóló 2005. évi 

CXXXIX. törvény 

2. A külföldi bizonyítványok és oklevelek 

elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 

hatálya alá tartozó ügyekben eljáró 

hatóságok kijelöléséről, valamint a 

nyilatkozattételi kötelezettség alá eső 

szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. 

(II. 21.) Korm. rendelet 

3. A felsőoktatási szakképzésről és a 

felsőoktatási képzéshez kapcsolódó 

szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 

230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

Az Oktatási Hivatal az oktatásért felelős 

miniszter irányítása alatt álló központi 

hivatal, amely feladatait országos 

illetékességgel látja el. A Hivatal 

önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv. 
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2013. április 26. 

4. A doktori iskolákról, a doktori eljárások 

rendjéről és a habilitációról szóló 

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 

5. Hatályát veszti az Oktatási Hivatalról 

szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

13 Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 

Gyermekjogi és Dokumentációs 

Központról szóló 214/2012. (VII. 

30.) Korm. rendelet módosításáról 

szóló 122/2013. (IV. 26.) Korm. 

rendelet 

MK 

70/2013. 

 

 

 

2013. április 26. 

A rendelet – a 

kihirdetését 

követő napon – 

2013. április 27-

én lép hatályba. 

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 

Gyermekjogi és Dokumentációs 

Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) 

Korm. rendelet 

 

14 A közszférában alkalmazandó 

nyugdíjpolitikai elveknek az 

egészségügyi dolgozók 

vonatkozásában történő 

érvényesítéséről szóló 124/2013. 

(IV. 26.) Korm. rendelet 

MK 

70/2013. 

 

 

 

2013. április 26. 

A rendelet – a 

kihirdetését 

követő harmadik 

napon – 2013. 

április 29-én lép 

hatályba. 

  

15  Egyes egészségbiztosítási és 

egészségügyi tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

szóló 125/2013. (IV. 26.) Korm. 

rendelet 

MK 

70/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – a 

kihirdetését 

követő napon – 

2013. április 29-

én lép hatályba. 

1. Az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségügyi-Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól 

szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 

módosítása 

2. Az egészségügyi szolgáltatás általános 

feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2013. 

(VII. 15.) Korm. rendelet  

3. Az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 

törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. 

(XII. 30.) Korm. rendelet 

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 
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2013. április 26. 

5. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi 

Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről 

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

módosítása 

16 A fertőző betegségek és járványok 

megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről szóló 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az 

egészségügyi közintézmények 

vezetőjének és vezetőhelyetteseinek 

képesítési követelményeiről, 

valamint a vezetői megbízás 

betöltése érdekében kiírt pályázat 

részletes eljárási szabályairól szóló 

13/2002.  (III. 28.) EüM rendelet 

módosításáról szóló 29/2013. (IV. 

26.) EMMI rendelet 

MK 

70/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. április 26. 

A rendelet – 

egyes 

rendelkezései 

kivéve – 2013. 

április 30-án lép 

hatályba. 

1. A fertőző betegségek és járványok 

megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. 

(VI. 3.) NM rendelet 

2. Az egészségügyi közintézmények 

vezetőjének és vezetőhelyetteseinek 

képesítési követelményeiről, valamint a 

vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt 

pályázat részletes eljárási szabályairól 

szóló 13/2002.  (III. 28.) EüM rendelet 

 

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  átvételével 

kapcsolatos feladatokról szóló 

1238/2013. (IV. 26.) Korm. 

határozat 

MK 

70/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. április 26. 

   

18 Az Egészségbiztosítási Alap 

Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-

csoport Célelőirányzatok jogcíme 

2013. évi előirányzatának 

megemeléséről szóló 1239/2013. 

(IV. 26.) Korm. határozat 

MK 

70/2013. 

 

 

 

2013. április 26. 

   



Jogszabályfigyelés 

2013. április 

 

 Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy 

 

 7 

19 A törzskönyvezett gyógyszerek es 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 31/2013. (IV. 

30.) EMMI rendelet 

MK 

71/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. április 30. 

A rendelet – 

egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – 2013. 

május 1-én lép 

hatályba. 

A törzskönyvezett gyógyszerek es 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 

 

20 Az olvasásnépszerűsítési program 

megvalósításához szükséges 

intézkedésekről szóló 1243/2013. 

(IV. 30.) Korm. rendelet 

MK 

71/2013. 

 

2013. április 30. 

   

 

 

 

Személyügyi hírek 
 

 Jogszabály címe Megjelent
1
 Tárgy 

1 Az Országos Tudományos Kutatási 

Alapprogramok Bizottsága tagjának 

megbízásáról szóló 46/2013. (IV. 3.) ME 

határozat 

MK 

56/2013. 

 

 

2013. április 3. 

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

törvény 2. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökének javaslatára 

Kolossváryné dr. Juhász Györgyit, a Nemzeti Innovációs Hivatal főosztályvezető-helyettesét az 

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagsági teendőinek ellátásával 2013. 

március 29-ei hatállyal – újabb hároméves időtartamra – megbízza. 

2 Az Országos Tudományos Kutatási 

Alapprogramok Bizottsága tagjának 

megbízásáról szóló 47/2013. (IV. 3.) ME 

határozat 

MK 

56/2013. 

 

 

 

2013. április 3. 

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

törvény 2. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében, az oktatásért felelős miniszternek – az agrárpolitikáért 

felelős miniszter és a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével tett – javaslatára Kovács 

Pétert, a Vidékfejlesztési Minisztérium vízügyért felelős helyettes államtitkárát az Országos 

Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagsági teendőinek ellátásával 2013. március 20-ai 

hatállyal – hároméves időtartamra – megbízza. 

                                                 
1
 Magyar Közlöny – MK 

Hivatalos Értesítő - HÉ 
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