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1 A Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal, valamint a 

megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási 

szervei előtt kezdeményezett 

eljárásokban fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjak mértékéről, 

valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésének 

szabályairól szóló 63/2012. (VII. 

2.) VM rendelet módosításáról 

szóló 87/2013. (X. 1) VM rendelet 

MK 

161/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

október 1. 

A rendelet 2013. 

november 1-jén lép 

hatályba. 

1. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági 

szakigazgatási szervei előtt 

kezdeményezett eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, 

valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól szóló 63/2012. 

(VII. 2.) VM rendelet. 

 

2. A veszélyes és a veszélyesnek 

minősített eb tartása engedélyezésének 

díjáról szóló 15/1997. (III. 5.) BM rendelet 

hatályát veszti. 

 

2 A közigazgatási felsőoktatás alap- 

és mesterképzési szakjainak 

képzési és kimeneti 

követelményeiről szóló 24/2013. 

(X. 2.) KIM rendelet 

MK 

162/2013. 

 

2013. 

október 2. 

A rendelet 2013. 

október 15-én lép 

hatályba 

Az MA Nemzetközi Közszolgálati 

Kapcsolatok mesterképzési szak képzési és 

kimeneti követelményeiről szóló 22/2013. 

(VIII. 21.) KIM rendelet hatályát veszti. 

 

3 Az egyes állatjelölési és -

nyilvántartási tárgyú rendeletek 

módosításáról szóló 88/2013. (X. 

2.) VM rendelet 

MK 

162/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– a kihirdetését 

követő nyolcadik 

napon – 2013. 

október 10-én – lép 

hatályba 

1. A szarvasmarha-fajok egyedeinek 

jelöléséről, valamint Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 

szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet. 

2. A sertések jelöléséről, valamint 

Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 

Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) 

FVM rendelet. 

3. A tartási helyek, a tenyészetek és az 

ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos 

nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. 

(X. 18.) FVM rendelet. 

4. A Baromfi Információs Rendszer 

létrehozásáról és működtetésének rendjéről 

szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet. 

5. A juh- és kecskefélék egyedeinek 

Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
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2013. 

október 2. 

Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.)  

FVM rendelet. 

6. A fejezeti kezelésű előirányzatok 

kezelésének és felhasználásának 

szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM 

rendelet. 

4 Magyarország Alaptörvénye 

(egységes szerkezetben) 

MK 

163/2013. 

 

2013. 

október 3. 

   

5 A halottvizsgálatról és a 

halottakkal kapcsolatos eljárásról 

szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. 

rendelet 

MK 

164/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

október 4. 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– 2014. január 1-jén 

lép hatályba. 

1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 

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

 
2. Az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvénynek a halottakkal 

kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, 

valamint a rendkívüli halál esetén 

követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX. 

24.) BM–EüM–IM együttes rendelet 

hatályát veszti. 

3. Az eltűnt személyek felkutatásának és a 

rendkívüli halálesetek kivizsgálásának 

rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM 

rendelethatályát veszti. 

 

6 A nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 

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

rendelet módosításáról 353/2013. 

(X. 4.) Korm. rendelet 

MK 

164/2013. 

 

 

 

2013. 

október 4. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

október 5-én – lép 

hatályba 

1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet. 

 

2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 

13.) Korm. rendelet hatályát veszti. 

 

7 Az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból 

MK 

169/2013. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

1. Az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő 
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történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 

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

módosításáról szóló 362/2013. (X. 

11.) Korm. rendelet 

 

 

 

2013. 

október 11. 

napon – 2013. 

október 12-én – lép 

hatályba 

finanszírozásának részletes szabályairól 

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

8 A Nemzeti Drogellenes 

Stratégiáról 2013–2020 Tiszta 

tudat, józanság, küzdelem a 

kábítószer-bűnözés ellen 80/2013. 

(X. 16. ) OGY határozat 

MK 

171/2013. 

 

2013. 

október 16. 

A határozat a 

közzétételét követő 

napon – 2013. 

október 17-én – lép 

hatályba. 

  

9 Egyes törvényeknek a szociális és 

gyermekvédelmi ellátások 

országos nyilvántartásával 

összefüggő módosításáról szóló 

2013. évi CLVIII. törvény 

MK 

172/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

október 17. 

A törvény – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– 2013. november 15-

én lép hatályba. 

1. A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény. 

3. A foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 

IV. törvény. 

4. Az egyes rendészeti tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2013. évi XCIII. 

törvény. 

 

10 Egyes törvényeknek a szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és 

hálózatok hatósági 

nyilvántartásával összefüggő 

módosításáról szóló 2013. évi 

CLXVIII. törvény 

MK 

173/2013. 

 

 

 

2013. 

október 21. 

A törvény – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– 2013. december 1-

jén lép hatályba 

1. A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény. 

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény. 

 

11 A szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézményekés hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. 

rendelet 

MK 

175/2013. 

 

 

 

 

 

A rendelet 2013. 

december 1-jén lép 

hatályba. 

1. A szociális foglalkoztatás 

engedélyezéséről és a szociális 

foglalkoztatási támogatásról szóló 

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet. 

2. A szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények ágazati azonosítójáról és 
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2013. 

október 24. 

országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. 

(XI. 20.) Korm. rendelet. 

3. A gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint 

a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendelet. 

4. A támogató szolgáltatás és a közösségi 

ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet. 

 

5. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, 

valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről 

szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 

hatályát veszti. 

6. A szociális szolgáltatók és intézmények 

működésének engedélyezéséről és 

ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) 

Korm. rendelet hatályát veszti. 

12 A TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001 

azonosító számú [„Pilot jellegű 

szűrőprogramok (védőnői 

méhnyakszűrési illetve 

vastagbélszűrési programok) 

kiterjesztésének támogatása” 

című] kiemelt projekt akciótervi 

nevesítéséről és támogatásának 

jóváhagyásáról szóló 1757/2013. 

(X. 24.) Korm. határozat 

MK 

175/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

október 24. 

  A Kormány elfogadja a TÁMOP-6.1.3.A-

13/1-2013-0001 azonosító számú, „Pilot 

jellegű szűrőprogramok (védőnői 

méhnyakszűrési illetve vastagbélszűrési 

programok) kiterjesztésének támogatása” 

című projektjavaslat kiemelt projektként 

történő nevesítését, továbbá hozzájárul, 

hogy a kiemelt projekt támogatási 

szerződését a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség Humán Erőforrás Programok 

Irányító Hatósága megkösse. 

13 A levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 

378/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 

MK 

176/2013. 

 

 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– a kihirdetését 

követő 8. napon – 

1. A levegő védelméről szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet. 

A rendelet az ipari kibocsátásokról (a 

környezetszennyezés integrált megelőzése 

és csökkentése) című, 2010. november 24-

i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi 
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2013. 

október 25. 

2013. november 2-án 

– lép hatályba. 

irányelvnek való megfelelést szolgálja 

14 A temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 

1.) Korm. rendelet, valamint az 

egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 

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

módosításáról szóló 379/2013. (X. 

25.) Korm. rendelet 

MK 

176/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

október 25. 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit kivéve 

– 2013. november 1-

jén lép hatályba. 

1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 

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

2. Az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól 

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

A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról 

szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 

való megfelelést szolgálja. 

 

Személyügyi hírek 
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