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MK 2016/154. 

31/2016. (X. 12.) EMMI rendelet 

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

Hatályos: 2016. 10. 17. 
 

MK 2016/155. 

- 1534/2016. (X. 13.) Korm. határozat 
a „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017–2026” kidolgozásához és végrehajtásához szükséges 

intézkedésekről 

 
- 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat 

a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és 

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról 

 

MK 2016/158. 

2016. évi C. törvény 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról 

Hatályos: 2016. 10. 24. 

 
MK 2016/159. 

2016. évi CIV. törvény 

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak 

átadásáról 

Hatály: 2017. január 1. 
 

MK 2016/164. 

318/2016. (X. 25.) Korm. rendelet 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. 

rendeletnek a középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bérrendezésével összefüggő 
módosításáról 

Hatályos: 2017. 01. 01. 

 
MK 2016/165. 

32/2016. (X. 27.) EMMI rendelet 

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
Hatályos: 2016. 10. 28., 2016. 11. 01., 2017. 01. 01. 

 

MK 2016/167. 

329/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról 
Hatályos: 2016. 10. 29. 

 

MK 2016/170. 

2016. évi CXIII. törvény 

egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos 

módosításáról 
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Hatályos: 2016. 11. 05. 
 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő 

szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet 

módosítása 

  

Módosultak: 
Az egészségügyi szakmai irányelv szerkezeti felépítésének követelményei módosultak. 

 

A „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017–2026” kidolgozásához és végrehajtásához szükséges 

intézkedésekről szóló 1534/2016. (X. 13.) Korm. határozat 

 

Felhívta az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program 
(2001-2010) és az „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia 

dokumentumok alapul vételével dolgozza ki a 2017-2026. évekre vonatkozó „Nemzeti 

Népegészségügyi Stratégia 2017-2026” című nemzeti középtávú stratégiát. 
 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása 

 
Kiegészítés: 

Új rendelkezések az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárásról. Hatályon kívül helyezésre kerül az 

adónyilatkozat és az egyszerűsített bevallás. 
 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

módosítása 

 

Módosítás: 

Törvény eltérő rendelkezése hiányában nincs helye fellebbezésnek , ha az elsőfokú döntést központi 
államigazgatási szerv vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője hozta. 

 

Több ponton módosult: 
- az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet  

- A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható 

homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI 

rendelet 

 
A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet  

 

Módosítás: 
Új a myeloma multiplex kezelésének finanszírozási eljárásrendje. Kiegészült a metasztatikus prosztata 

daganat ellátás 

 
Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek 

meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és 

szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 
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Kiegészítés: 

Kiegészítésre került az orvosi munkahelyen a szakmai kompetencia szerinti elszámolhatósági 

korlátokkal, valamint módosultak az egészségügyi eljárások egészségügyi szakmákra vonatkozó 
ellátási és elszámolási kompetenciái, az egészségügyi eljárások részletes ellátási és elszámolási 

szabályai, a meghatározott BNO kódok mellett elszámolható egészségügyi eljárások. 

 
Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A–L, valamint 9511–9515 homogén betegségcsoportok szerint 

finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 

 
Módosítás: 

Módosult az egyes daganatellenes terápiák protokolljainak beavatkozási kódjegyzéke. 

 
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

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

 
Kiegészítés: 

Új rendelkezések szociális temetéshez kapcsoló halottszállítási díjakról, valamint módosult a gyógyító-

megelőző ellátások jogcímeinek éves előirányzatait tartalmazó 5. számú melléklet. 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása 

 

Kiegészül: 

Az egészségügyi felsőoktatási intézmény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

97. § (1) bekezdés a) és c) pontja, valamint (2) és (3) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatók 
közötti viszonyban az Mt. 53. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatás időtartama naptári évenként a 220 

beosztás szerinti munkanapot vagy 1760 órát nem haladhatja meg. 

 
Hatályon kívül helyezésre kerül: 

A 3. számú melléklet hatályon kívül helyezére került. (A fizetési osztályok első fizetési fokozatához 

tartozó illetmény garantált összege) 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása 

 
Kiegészítés: 

- A felsőoktatási intézményekben a klinikai központ helye, az elnökkel kapcsolatos szakmai 

követelmények meghatárosra kerültek. 

- Egyetemi kórház a költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi 

felsőoktatási intézménybe történő beolvadásával hozható létre.  

Egyetemi kórházzá csak olyan költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltató alakítható át, 
amely tekintetében a beolvadás időpontjában az egyesítésben részt vevő egészségügyi felsőoktatási 

intézmény középirányítóként irányítási hatáskört gyakorol. 

Az egyetemi kórház az egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatójának minősül.  

- A felsőoktatási intézmény által biztosított egészségügyi szolgáltatáshoz az egészségügyért felelős 

miniszter költségvetési finanszírozást nyújt, illetve támogatást nyújthat.  

- Az egészségügyi felsőoktatási intézmény gyakorlati képzés céljából egészségügyi szolgáltatóval 
megállapodhat gyakorló kórházi, járóbeteg-szakrendelési, gyógyszerészeti feladatok ellátására.  
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Módosítás: 

- A rektor, rektorhelyettes, főigazgató, klinikai központ elnöke, és a dékán megbízási időszaka 3-ról 5 

évre változott. 

- Az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem 

a) felsőoktatási intézmény részeként klinikai központot működtethet, 

b) a felsőoktatási intézménytől elkülönített szervezeti keretben egészségügyi szolgáltatót létesíthet és 
tarthat fenn (önálló alapító okirattal vagy egyéb létesítő okirattal), 

c) a felsőoktatási intézmény szervezeti egységeként egyetemi kórházat működtethet. 

- Változott az Egészségügyi Irányító Testület tagjaiban a klinikai központ és az egyetemi kórház révén. 
 

 

 
 

 


