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1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény módosításáról 

szóló 2013. évi LV. törvény 

MK 

73/2013. 

 

2013. 

május 9. 

A törvény – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– a kihirdetést követő 

napon – 2013. május 

10-én kép hatályba. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 

 

2 Egyes egészségügyi tárgyú 

kormányrendeleteknek a szakmai 

minőségértékeléssel összefüggő 

módosításáról szóló 136/2013. (V. 

10.) Korm. rendelet 

MK 

74/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

május 10. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

15. napon. – 2013. 

május 25-én lép – 

hatályba. 

1. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi 

Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről 

szóló 59/2011. (IV. 12.) 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. Az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételeiről, 

valamint a működési engedélyezési 

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

rendelet 

4. A kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. 

(XII. 1.) Korm. rendelet 

5. A humán reprodukciós eljárásokkal 

kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra 

hozandó eredményességi adatok, 

statisztikák köréről, a nyilvánosságra 

hozatal módjáról és helyéről, továbbá az 

ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 

30.) Korm. rendelet 

 

3 Az egészségügyi szolgáltatók 

hatósági szakfelügyeletéről, 

szakmai 

minőségértékeléséről és a 

minőségügyi vezetőkről szóló 

33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet 

MK 

74/2013. 

 

 

2013. 

május 10. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

15. napon – 2013. 

május 25-én lép – 

hatályba. 
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4 A Nemzeti Örökség Intézete 

létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 

14.) Korm. rendelet 

MK 

76/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

május 14. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 8. 

napon – 2013. május 

22-én – lép hatályba. 

 A Kormány – felismerve a múlt példáinak, 

a magyarság szellemi örökségének a jelen 

és az eljövendő nemzedékek számára 

történő megőrzése és átadása, a nemzeti 

emlékezet és emlékezés magyarság 

identitásának megőrzésében, a nemzeti 

összetartozás érzésének növelésében és az 

egységes nemzet, a nemzeti egység 

megteremtésében betöltő kiemelt 

jelentőségét, az ezzel kapcsolatos egyes 

állami feladatok ellátására – létrehozza a 

Nemzeti Örökség Intézetét. 

5 A Nemzeti Örökség Intézete 

létrehozásával összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról 

szóló 145/2013. (V. 14.) Korm. 

rendelet 

MK 

76/2013. 

 

 

 

 

 

 

2013. 

május 14. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 8. 

napon – 2013. május 

22-én – lép hatályba. 

1. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti 

Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) 

Korm. rendelet 

2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 

szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 

3. A nemzeti emlékhelyek használati 

rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

 

6 Egyes kulturális tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

szóló 146/2013. (V. 14.) Korm. 

rendelet 

MK 

76/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

május 14. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 8. 

napon – 2013. május 

22-én – lép hatályba. 

1. Az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a 

könyvtári intézet, a közművelődési 

szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a 

műbíráló szerv kijelöléséről szóló 1/2007. 

(I. 9.) Korm. rendelet 

2. A népi iparművészettel kapcsolatos 

állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 

17.) Korm. rendelet 

3. A dokumentumvásárlási hozzájárulásról 

szóló 157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet 

hatályát veszti. 

 

7 A fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról 

szóló 1998. évi XXVI. törvény 

MK 

80/2013. 

 

A törvény – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– 2013. június 1-jén 

A fogyatékos személyek jogairól es 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 

1998. évi XXVI. törvény 
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módosításáról szóló 2013. évi LXII. 

törvény 

 

2013. 

május 24. 

lép hatályba. 

8 Az egészségügyi rendszer 

teljesítményértékelésének 

eljárásrendjére vonatkozó 

szabályokról szóló 36/2013. (V. 24.) 

EMMI rendelet 

MK 

80/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

május 24. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. május 

25-én – lép hatályba. 

 Az egészségügyi rendszer 

teljesítményértékelésének szakaszai: 

a) a specifikus elemzési fókuszterületek 

meghatározása, 

b) az értékelési terv es az adatgyűjtési terv 

elkészítése a megvalósítást biztosító 

költségvetési tervvel együtt, 

c) a meghatározott indikátorokhoz 

szükséges adatok gyűjtése az adatgyűjtési 

terv alapján, 

d) a c) pont szerinti adatok értékelése es ez 

alapján átfogó és az időközi jelentésre 

vonatkozó javaslat elkészítése, 

e) az átfogó és időközi jelentésre vonatkozó 

javaslat egyeztetése, szakmai 

véleményezése, véglegesítése, jóváhagyása 

és közzététele, 

f ) az időközi és átfogó jelentések alapján 

szükséges egészségpolitikai intézkedések 

megfogalmazása, majd megvalósulásának 

nyomon követése. 

A teljesítményértékelésért felelős szerv 

rendelet szerinti feladatait a 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- 

és Szervezetfejlesztési Intézet latja el. 

9 A központosított közbeszerzési 

portál fejlesztéséről szóló 

1277/2013. (V. 24.) Korm. 

határozat 

MK 

80/2013. 

 

 

 

 

 

 

  A Kormány 

1. egyetért azzal, hogy a központosított 

közbeszerzési rendszerhez kapcsolódó, 

jelenleg a Közbeszerzési és Ellátási 

Főigazgatóság által üzemeltetett portál (a 

továbbiakban: portál) fejlesztése szükséges, 

mivel csak így biztosítható, hogy a 

központosított közbeszerzési rendszerbe 
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2013. 

május 24. 

tartozó, illetve az ahhoz önként csatlakozott 

ajánlatkérők beszerzési igényei a 

központosított közbeszerzési rendszerből 

minél egyszerűbb és gyorsabb módon, a 

lehető legrövidebb időn belül és a lehető 

legkevesebb adminisztrációval valósuljanak 

meg; 

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, 

hogy a Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgálat Zrt. útján gondoskodjon a 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

által üzemeltetett portál fejlesztéséről oly 

módon, hogy a fejlesztésekkel átalakított 

portálnak legkésőbb 2013. szeptember 1-

jeig működésbe kell lepnie. 

10 Az emberi erőforrások minisztere 

ágazatába tartozó szakképesítések 

szakmai és vizsgakövetelményeiről 

szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI 

rendelet 

MK 

82/2013. 

 

 

2013. 

május 28. 

A rendelet – egye 

rendelkezéseit kivéve 

– a kihirdetését 

követő napon – 2013. 

május 29-én lép 

hatályba.  

A szomszédos államokban élő 

magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 

oktatást érintő rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) 

OM rendelet hatályát veszti. 

 

11 A Magyar Sportcsillagok 

Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 

28.) Korm. rendelet  

MK 

83/2013. 

 

 

 

 

 

2013. 

május 28. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 8. 

napon – 2013. május 

5-én – lép hatályba. 

 A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj (a 

Kormány által alapított ösztöndíj, melynek 

célja a felsőoktatási intézményekben 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai 

sportágakban sportoló azon hallgatók 

támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt 

eséllyel rendelkeznek arra, hogy Európa-

bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai érmet 

szereznek. 

12 A szakképzésről szóló 2011. évi 

CLXXXVII. törvény módosításáról 

szóló 2013. évi LXV. törvény 

MK 

85/2013. 

 

2013. 

május 30. 

A törvény – a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. május 

31-én lép hatályba. 

A szakképzésről szóló 2011. évi 

CLXXXVII. törvény 
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13 A nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvénynek az 

Alaptörvény negyedik 

módosításával összefüggő 

módosításáról szóló2013. évi LXX. 

törvény 

MK 

86/2013. 

 

 

2013. 

május 31. 

A törvény – a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. június 

1-jén lép hatályba. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény 

 

14 A Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszer működéséről szóló 

39/2013. (V. 31.) Korm. rendelet 

MK 

86/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

május 31. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

10. napon – 2013. 10-

én – lép hatályba. 

 A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer a 

megyei könyvtár és az illetékességi 

területén lévő, 5000 főnél kisebb 

lakosságszámú település önkormányzata  

között kötött megállapodás alapján – a 

muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. Törvény 64. § (2) 

bekezdés b) pontjában foglaltak 

megvalósítása érdekében – működő 

szolgáltatási rendszer a nyilvános könyvtári 

ellátás kötelező települési önkormányzati 

feladatának biztosításához. 
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