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1 Egyes egészségügyi és 

egészségbiztosítási tárgyú 

miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 76/2013. (XII. 

10.) EMMI rendelet 

MK 

205/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

december 10. 

 A rendelet – egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

december 11-én – 

lép hatályba. 

1. Az egészségügyi szakellátás 

társadalombiztosítási finanszírozásának 

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

rendelet 

2. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, 

valamint –tárolásra és egyes kórszövettani 

vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései 

végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) 

EüM rendelet 

3. Az emberi reprodukcióra irányuló 

különleges eljárások végzésére vonatkozó, 

valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való 

rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására 

vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM 

rendelet 

4. A háziorvosok indikátor alapú 

teljesítményértékeléséről és az orvosok 

gyógyszerrendelése értékelésének egyes 

szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI 

rendelet 

 

2 Az Európa Tanács egészségügyi 

termékek hamisításáról és hasonló, 

közegészségügyi veszélyt jelentő 

bűncselekményekről szóló 

Egyezménye kihirdetéséről szóló 

2013. évi CCVIII. törvény 

MK 

207/2013. 

 

 

 

2013. 

december 12. 

A törvény – egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

december 13-án – 

lép hatályba. 

  

3 A felnőttképzési minőségbiztosítási 

keretrendszerről, valamint a 

Felnőttképzési Szakértői Bizottság 

tagjairól, feladatairól és 

működésének részletes szabályairól 

szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM 

rendelet 

MK 

208/2013. 

 

 

 

2013. 

december 13. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

december 14-én – 

lép hatályba. 
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4 A felnőttképzési szakmai 

programkövetelmények 

nyilvántartásba vételének 

követelményeiről és eljárási 

rendjéről, valamint a szakmai 

végzettség megszerzésének 

igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 

13.) NGM rendelet 

MK 

208/2013. 

 

 

 

 

2013. 

december 13. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

december 14-én – 

lép hatályba. 

  

5 Az 1979. évi 25. törvényerejű 

rendelettel kihirdetett, a 

pszichotróp anyagokról szóló, 

Bécsben az 1971. évi február hó 21. 

napján aláírt egyezmény 

módosításának kihirdetéséről szóló 

2013. évi CCXIX. törvény 

MK 

213/2013. 

 

 

 

2013. 

december 18. 

A törvény a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

december 19-én – 

lép hatályba. 

  

6 A megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXCI. törvény 

módosításáról szóló 2013. évi 

CCXXV. törvény 

MK 

213/2013. 

 

 

2013. 

december 18. 

A törvény 2014. 

január 1-jén lép 

hatályba. 

  

7 A tanári felkészítés közös 

követelményeiről és az egyes 

tanárszakok képzési és kimeneti 

követelményeiről szóló 8/2013. (I. 

30.) EMMI rendelet módosításáról 

szóló 79/2013. (XII. 19.) EMMI 

rendelet 

MK 

214/2013. 

 

 

 

2013. 

december 19. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

december 20-án – 

lép hatályba. 

  

8 Az oktatási esélyegyenlőséget 

szolgáló támogatásokról szóló 

54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelet 

módosításáról szóló 81/2013. (XII. 

23.) EMMI rendelet 

MK 

217/2013. 

 

2013. 

december 23. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

december 24-én – 

lép hatályba. 

  

9 Az egyes egészségügyi és MK A törvény – egyes 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási  
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egészségbiztosítási tárgyú 

törvények módosításáról szóló 

2013. évi CCXLIV. törvény 

218/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

december 23. 

rendelkezéseit 

kivéve – a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

december 24-én – 

lép hatályba. 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

2. Az egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 

1997. évi XLVII. törvény 

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 

5. Az emberi felhasználásra kerülő 

gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. 

törvény 

6. Az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot 

szabályozó törvények módosításáról szóló 

2005. évi XCV. törvény 

7. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- 

és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 

a gyógyszerforgalmazás általános 

szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. 

törvény 

8. Az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 

törvény 

9. A személyazonosító jel helyébe lépő 

azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 

10. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 

CCV. törvény 

10 Egyes munkaügyi tárgyú 

rendeletek módosításáról szóló 

66/2013. (XII. 23.) NGM rendelet 

MK 

218/2013. 

 

 

 

2013. 

december 23. 

A rendelet 2014. 

január 1-jén lép 

hatályba. 

1. A foglalkoztatást elősegítő 

támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci 

Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 

kezelésére nyújtható támogatásról szóló 

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 

2. A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) 

MüM rendelet 
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11 A közfoglalkoztatási bér és a 

közfoglalkoztatási garantált bér 

megállapításáról szóló 170/2011. 

(VIII. 24.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 496/2013. (XII. 

29.) Korm. rendelet 

MK 

220/2013. 

 

 

2013. 

december 29. 

A rendelet 2014. 

január 1-jén lép 

hatályba. 

  

12 A nemzeti köznevelés 

tankönyvellátásáról szóló 2013. évi 

CCXXXII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

valamint a tankönyvellátásban 

közreműködők kijelöléséről szóló 

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 

MK 

220/2013. 

 

 

 

2013. 

december 29. 

A rendelet 2014. 

január 1-jén lép 

hatályba. 

1. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. 

(IV. 26.) Korm. rendelet 

 

13 A felsőoktatási felvételi eljárásról 

szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 

502/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 

MK 

220/2013. 

 

 

 

2013. 

december 29. 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

december 30-án – 

lép hatályba. 

  

14 A kiemelt ápolási díjra való 

jogosultságot megalapozó 

körülményekről szóló 82/2013. 

(XII. 29.) EMMI rendelet 

MK 

220/2013. 

2013. 

december 29. 

A rendelet 2014. 

január 1-jén lép 

hatályba. 

  

15 Az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 

519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 

MK 

222/2013. 

 

 

2013. 

december 30. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

december 31-én – 

lép hatályba. 

  

16 Egyes egészségügyi és 

egészségbiztosítási tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

szóló 520/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 

MK 

222/2013. 

 

 

 

A rendelet 2014. 

január 1-jén lép 

hatályba. 

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 

Korm. rendelet 

2. A térítési díj ellenében igénybe vehető 
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egyes egészségügyi szolgáltatások térítési 

díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

3. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt 

gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 

gyógyfürdőellátások árához nyújtott 

támogatások elszámolásáról és folyósításáról 

szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

4. Az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételeiről, 

valamint a működési engedélyezési 

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

rendelet 

5. Az Egészségügyi Engedélyezési és 

Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. 

(X. 28.) Korm. rendelet 

6. A várólista alapján nyújtható ellátások 

részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet 

7. Az Országos Mentőszolgálatról szóló 

322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

8. Az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 

törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. 

(XII. 30.) Korm. rendelet 

9. 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 

10. Az emberen végzett orvostudományi 

kutatások, az emberi felhasználásra kerülő 

vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, 

valamint az emberen történő alkalmazásra 

szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt 
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orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata 

engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 

11. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 

12.) Korm. rendelet 

12. Az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi 

szakigazgatási feladatok ellátásáról, 

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási 

szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) 

Korm. rendelet 

13. Az egészségügyi szolgáltatók 

gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának 

értékeléséről, valamint a háziorvosi és a 

gyógyszertári érdekeltségi rendszer 

kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 

14. Az intézeten kívüli szülés szakmai 

szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól 

szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet 

15. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi alapellátási vállalkozások 

támogatásáról szóló 216/2011. (X. 19.) 

Korm. rendelet 

16. A kábítószerekkel és pszichotróp 

anyagokkal, valamint az új pszichoaktív 

anyagokkal végezhető tevékenységekről, 

valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről 

és jegyzékeinek módosításáról szóló 

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 

17. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 

Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 

szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet 

18. A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni 

hányadra vonatkozó elővásárlási jog 



Jogszabályfigyelés 

2013. december 

 

 Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

december 30 

gyakorlásának és az állam tulajdoni 

hányadának értékesítésére vonatkozó 

pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 

5.) Korm. rendelet 

19. A külföldön történő gyógykezelések 

részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 

25.) Korm. rendelet 

20. A temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 

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

17 Az egészségügyi válsághelyzeti 

ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 

MK 

222/2013. 

2013. 

december 30. 

A rendelet 2014. 

január 1-jén lép 

hatályba. 

  

18 Egyes köznevelési feladatok 

ellátásához szükséges intézkedések 

érdekében történő 

forrásbiztosításról szóló 2045/2013. 

(XII. 30.) Korm. határozat 

MK 

224/2013. 

 

2013. 

december 30. 

   

19 A fogyatékos felsőoktatási 

hallgatók közigazgatási 

ösztöndíjprogramjának 

létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 

31.) Korm. rendelet 

MK 

225/2013. 

 

2013. 

december 31. 

A rendelet 2014. 

január 1-jén lép 

hatályba. 

  

 

 

 

Személyügyi hírek 
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 Magyar Közlöny – MK 
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