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1 Az oktatási esélyegyenlőséget 

szolgáló támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 

24/2013. (VIII. 1.) EMMI utasítás 

HÉ 

38/2013. 

 

2013. 

augusztus 1. 

Az utasítás a 

kihirdetést követő 

napon – 2013. 

augusztus 2-án lép 

hatályba. 

  

2  A Semmelweis Orvostörténeti 

Múzeum, Könyvtár és Levéltár 

alapító okirata 

HÉ 

39/2013. 

 

2013. 

augusztus 5. 

Az alapító okirat a 

törzskönyvi 

nyilvántartásba 

történő bejegyzés 

napján lép hatályba. 

  

3 A nemzetiségi nevelési, oktatási 

feladatokhoz nyújtott kiegészítő 

támogatás igénylésének, döntési 

rendszerének, folyósításának, 

elszámolásának és ellenőrzésének 

részletes szabályairól szóló 27/2013. 

(VIII. 9.) EMMI utasítás 

HÉ 

40/2013. 

 

 

 

2013. 

augusztus 9. 

Az utasítás a 

kihirdetést követő 

napon – 2013. 

augusztus 10-én lép 

hatályba. 

  

4 A Kollégiumi nevelés országos 

alapprogramjának kiadásáról szóló 

59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 

MK 

133/2013. 

 

 

 

2013. 

augusztus 9. 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit 

kivéve a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

augusztus 10-én – 

lép hatályba. 

Hatályát veszti a Kollégiumi nevelés 

országos alapprogramjának kiadásáról 

szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet. 

 

5 A honvédek jogállásáról szóló 2012. 

évi CCV. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM 

rendelet 

MK 

134/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit 

kivéve a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

augusztus 13-án lép 

hatályba. 

1. A honvédelmi ágazatban 

foglalkoztatottak közalkalmazotti 

jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM 

rendelet 

2. A honvédelmi munkaügyi hatóság 

kijelöléséről és az ágazati munkaügyi 

hatósági tevékenység sajátos szabályairól 

szóló 10/2012. (VII. 19.) HM rendelet 

3. Hatályát veszti a képzési támogatás 

visszatérítéséről szóló 6/2002. (I. 25.) HM 

2013. augusztus 13-tól újraszabályozták 

az egészségkárosító kockázati tényezőket 

és a fokozottan veszélyes szolgálati 

beosztásokat, illetve szolgálati 

tevékenységeket; valamint a külföldi 

szolgálatot teljesítők egészségi, pszichikai 

és fizikai alkalmasság követelményeit a 

honvédekre vonatkozóan. 
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rendelet. 

4. Hatályát veszti a hivatásos és 

szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, 

módosításáról, megszüntetéséről, 

tartalmáról, valamint az integrált 

személyügyi igazgatás és egységes 

nyilvántartás rendjéről szóló 10/2002. (III. 

5.) HM rendelet. 

5. Hatályát veszti a Magyar Honvédség 

egyes beosztásaihoz kapcsolódó 

munkaköri követelményekről szóló 

20/2002. (IV. 10.) HM rendelet. 

6. Hatályát veszti a külföldi szolgálatba 

vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi 

feladatokról és jogállásuk egyes 

kérdéseiről szóló 26/2002. (IV. 12.) HM 

rendelet. 

7. Hatályát veszti a hivatásos és 

szerződéses katonák más kereső 

foglalkozásáról szóló 28/2002. (IV. 17.) 

HM rendelet. 

8. Hatályát veszti a fokozottan veszélyes, 

valamint az egészségkárosító beosztások 

köréről, az azokhoz kapcsolódó részletes, 

valamint a csökkentett napi szolgálati 

időre vonatkozó szabályokról szóló 

30/2004. (XII. 6.) HM rendelet 9–11. §-a, 

13. §-a, 14. §-a és Melléklete. 

9. Hatályát veszti a Magyar Honvédség 

hivatásos és szerződéses állományú 

tagjainak beosztási kategóriába történő 

részletes besorolásáról, illetve a 

beosztásokban rendszeresített 

rendfokozatokról szóló 34/2007. (VIII. 

17.) HM rendelet. 

10. Hatályát veszti a külföldi szolgálatba 
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2013. 

augusztus 12. 

vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi 

feladatokról és jogállásuk egyes 

kérdéseiről szóló 26/2002. (IV. 12.) HM 

rendelet módosításáról szóló 42/2007. 

(XII. 23.) HM rendelet. 

6 A kártérítési felelősségről, valamint 

egyes meg nem térülő károk 

leírásának és törlésének 

szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 

12.) HM rendelet 

MK 

134/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

augusztus 12. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

augusztus 13-án – 

lép hatályba. 

1. Hatályát veszti a Magyar Honvédségnek 

a hivatásos és szerződéses állományú 

katonáival szemben fennálló kártérítési 

felelőssége egyes szabályairól szóló 

18/2002. (IV. 5.) HM rendelet. 

2. Hatályát veszti a kártérítési felelősség 

körében meg nem térülő kár leírásának és 

törlésének egyes szabályairól szóló 

19/2002. (IV. 5.) HM rendelet. 

3. Hatályát veszti a Magyar Honvédség 

hivatásos és szerződéses állományú 

katonái, valamint az önkéntes jelentkezés 

alapján tartalékos katonai szolgálatot 

teljesítők kártérítési felelősségének egyes 

szabályairól szóló 18/2006. (VI. 27.) HM 

rendelet. 

2013. augusztus 13-tól újraszabályozásra 

került a Honvédségben „elismert” és 

kártérítésre jogosító szolgálati betegségek 

listája. A lista példálózó és a jellemző 

kórállapotokat sorolja fel, nem kizárt más, 

a szolgálati tevékenységgel összefüggő 

egészségkárosodásért sem kártérítést 

kapni – különösen, hogy a honvédség 

ezirányú felelőssége objektív, azaz 

felróhatóságtól független. 

7 A MOB által kiemelt sportágak 

2013. évi sportfejlesztési 

elképzeléseinek támogatásáról, 

továbbá a 2014–2020. évre 

vonatkozó sportágfejlesztési 

igények bemutatásáról szóló 

1526/2013. (VIII. 12.) Korm. 

határozat 

MK 

134/2013. 

 

 

 

 

2013. 

augusztus 12. 

   

8 A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 

2013. évi kifizetésére a rendkívüli 

kormányzati intézkedésekre 

szolgáló tartalékból történő 

előirányzat-átcsoportosításról szóló 

1527/2013. (VIII. 12.) Korm. 

határozat 

MK 

134/2013. 

 

 

 

 

 

  A Kormány az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) 

bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 

2013. évi kifizetésére 61,2 millió forint 

egyszeri átcsoportosítását rendeli el 

elszámolási, a fel nem használt rész 
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2013. 

augusztus 12. 

tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 

a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 

törvény 1. melléklet XX. Emberi 

Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. 

Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 51. 

Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti 

feladatok támogatása alcím javára, a 

Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség 

fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati 

intézkedések cím terhére az 1. melléklet 

szerint. 

9 Az Európai Közösségi jog hatálya 

alá tartozó, feltétel nélkül 

elismerésre kerülő egyes 

egészségügyi oklevelek, 

bizonyítványok és a képesítés 

megszerzéséről szóló egyéb 

tanúsítványok megnevezéséről és az 

ezen okiratok birtokosaival azonos 

jogállású személyek köréről szóló 

4/2008. (I. 16.) EüM rendelet 

módosításáról szóló 61/2013. (VIII. 

22.) EMMI rendelet 

MK 

139/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

augusztus 22. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

augusztus 23-án – 

lép hatályba. 

Az Európai Közösségi jog hatálya alá 

tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő 

egyes egészségügyi oklevelek, 

bizonyítványok és a képesítés 

megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok 

megnevezéséről és az ezen okiratok 

birtokosaival azonos jogállású személyek 

köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet 

 

10 Egyes egészségbiztosítási tárgyú 

miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 62/2013. (VIII. 

27.) EMMI rendelet 

MK 

140/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet 2013. 

szeptember 1-jén 

lép hatályba. 

1. Az egészségügyi szakellátás 

társadalombiztosítási finanszírozásának 

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

NM rendelet 

2. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén 

az Egészségbiztosítási Alap terhére 

finanszírozható 

homogén betegségcsoportok kódolási és 

besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 

28.) NEFMI rendelet 

3. Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-

L, valamint 9511–9515 homogén 
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2013. 

augusztus 27. 

betegségcsoportok szerint finanszírozott 

daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. 

(II. 28.) NEFMI rendelet 

11 A hulladékjegyzékről szóló 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

MK 

140/2013. 

 

2013. 

augusztus 27. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

8. napon – 2013. 

szeptember 4-én – 

lép hatályba. 

  

12 A szakképzési megállapodásról 

szóló 314/2013. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 

MK 

141/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

augusztus 28. 

A rendelet 2013. 

szeptember 1-jén 

lép hatályba. 

 A szakképzési megállapodás 

együttműködési megállapodás a nem 

állami költségvetési szerv által fenntartott 

szakképző iskola fenntartója és a 

szakképző iskola székhelye szerint 

illetékes fővárosi és megyei 

kormányhivatal között a szakképzési 

állami feladatok ellátásában való 

részvételről. 

A szakképzési megállapodás biztosítja a 

támogatott szakképzést folytató iskola 

fenntartója és a feladatellátásért felelős 

állam együttműködését, valamint azt, 

hogy az állam a tervezési folyamatok 

során a megállapodást kötő fenntartó által 

folytatott szakképzést és szakképzési 

tevékenységére vonatkozó középtávú 

terveit figyelembe veszi. 

13 A komplex szakmai vizsgáztatás 

szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 

28.) Korm. rendelet 

MK 

141/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – 2013. 

szeptember 1-jén 

lép hatályba. 

1. Az Országos Képzési Jegyzékről és az 

Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) 

Korm. rendelet  

2. Hatályát veszti a szakmai vizsgáztatás 

általános szabályairól és eljárási rendjéről 

szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. 

3. Hatályát veszti a szakmai vizsgadíj és a 

vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint 

egyes szociális és munkaügyi miniszteri 

A rendelet hatálya kiterjed az Országos 

Képzési Jegyzékről és az Országos 

Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) 

Korm. rendelettel kiadott Országos 

Képzési Jegyzékben meghatározott 

szakképesítés, rész-szakképesítés, 

szakképesítés-ráépülés megszerzésére 

irányuló, a szakképzésről szóló 2011. évi 

CLXXXVII. törvényben meghatározott 
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2013. 

augusztus 28. 

rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül 

helyezéséről szóló 20/2008. (XII. 17.) 

SZMM rendelet. 

modulzáró vizsgára, a komplex szakmai 

vizsgára, a vizsgán részt vevőkre, a 

vizsgát szervező intézményre, a vizsga 

lebonyolításával kapcsolatban 

kötelezettséggel bírókra vagy 

jogosultsággal rendelkezőkre. 

14 A biocid termékek 

engedélyezésének és forgalomba 

hozatalának egyes szabályairól 

szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 

MK 

141/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

augusztus 28. 

A rendelet 2013. 

szeptember 1-jén 

lép hatályba. 

 E rendelet hatálya az 528/2012/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott, a kémiai biztonságról 

szóló törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 

hatálya alá tartozó, valamint nem 

veszélyes anyagnak minősülő 

hatóanyagot, illetve biológiai eredetű 

hatóanyagot tartalmazó biocid termékek 

engedélyezésének és forgalomba 

hozatalának a Kbtv.-ben nem szabályozott 

feltételeire terjed ki. A hatóanyagok 

jóváhagyására vagy a hatóanyag 

jóváhagyási feltételeinek utólagos 

módosítására vonatkozó eljárásban az 

értékelő illetékes hatóság az Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal. 

15 A TIOP-2.2.6/12/1/A számú 

(„Struktúraváltás támogatása az 

onkológia centrumok 

fejlesztésével” című) konstrukció 

egymilliárd forintot meghaladó 

támogatási igényű 

projektjavaslatainak 

jóváhagyásáról szóló 1598/2013. 

(VIII. 28.) Korm. határozat 

MK 

141/2013. 

 

 

 

 

 

2013. 

augusztus 28. 

  A Kormány jóváhagyta a TIOP-

2.2.6/12/1/A számú, „Struktúraváltás 

támogatása az onkológia centrumok 

fejlesztésével” című konstrukció 

keretében benyújtott, egymilliárd forintot 

meghaladó támogatási igényű 

projektjavaslatokat. 

16 A felsőoktatási képzési feltételek 

szabályozására vonatkozó egyes 

kormányrendeletek módosításáról 

szóló 325/2013. (VIII. 29.) Korm. 

MK 

142/2013. 

 

 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

augusztus 30-án – 

1. A felsőoktatási alap- és 

mesterképzésről, valamint a szakindítás 

eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 

22.) Korm. rendelet 
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rendelet  

 

 

 

 

 

 

2013. 

augusztus 29. 

lép hatályba. 2. A felsőoktatási minőségértékelés és -

fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. 

(II. 22.) Korm. rendelet 

3. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvény végrehajtásához 

szükséges egyes rendelkezésekről szóló 

248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

4. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. 

(IV. 26.) Korm. rendelet 

17 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény módosításáról 

szóló 2013. évi CXXXVII. törvény 

MK 

143/2013. 

 

 

 

2013. 

augusztus 30. 

A törvény egyes 

rendelkezéseit 

kivéve a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

augusztus 31-én – 

lép hatályba. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény  

 

18 A pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési 

intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet 

MK 

143/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

augusztus 30. 

A rendelet 2013. 

szeptember 1-jén 

lép hatályba. 

 A rendelet hatálya – ha e rendelet 

másképp nem rendelkezik – fenntartótól 

függetlenül kiterjed a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 7. § (1) bekezdésében 

meghatározott köznevelési 

intézményekben közalkalmazotti 

jogviszonyban, munkaviszonyban  

foglalkoztatottakra, azok munkáltatójára, 

valamint a minősítő vizsga és a minősítési 

eljárás megszervezésében és 

lefolytatásában részt vevőkre függetlenül 

attól, hogy a köznevelési intézmény 

önálló intézményként vagy másik 

intézmény szervezetéhez tartozva, 

szervezetileg összevonva működik. 

19 A 2014. évi munkaszüneti napok 

körüli munkarendről szóló 33/2013. 

(VIII. 30.) NGM rendelet 

MK 

143/2013. 

 

 

A rendelet 2014. 

január 1-jén lép 

hatályba, és 2014. 

december 31-én 

 A 2014. évi munkaszüneti napok körüli – 

a naptár szerinti munkarendtől való 

eltéréssel járó – munkarend a következő: 

a) május 10., szombat munkanap 
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2013. 

augusztus 30. 

hatályát veszti. május 2., péntek pihenőnap 

b) október 18., szombat munkanap 

október 24., péntek pihenőnap 

c) december 13., szombat munkanap 

december 24., szerda pihenőnap. 

 

 

Személyügyi hírek 

 

 Jogszabály címe Megjelent
1
 Tárgy 

1. Egyetemi tanári kinevezésről szóló 

381/2013. (VIII. 30.) KE határozat 

MK 

143/2013. 

 

 

 

 

 

 

2013.  

augusztus 30. 

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény 27. §(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a köztársasági elnök  

 

dr. Dinya Eleket, a Semmelweis Egyetem egyetemi docensét, 

dr. Lévay György Istvánt, a Semmelweis Egyetem főiskolai tanárát, 

dr. Szalai Csabát, a Heim Pál Kórház Központi Laboratóriumának laborvezetőjét, a Semmelweis Egyetem 

további jogviszonyban alkalmazott tudományos tanácsadóját, 

dr. Tóth Miklóst, a Semmelweis Egyetem egyetemi docensét –  

 

2013. szeptember 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezte. 

 

                                                 
1
 Magyar Közlöny – MK 

Hivatalos Értesítő – HÉ. 

 


