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1 A közszférában alkalmazandó 

nyugdíjpolitikai elvekről szóló 

1700/2012. (XII. 29.) Korm. 

határozatnak az oktatási, a 

szakképzési területen való 

végrehajtásáról szóló 1599/2013. 

(IX. 3.) Korm. határozat 

MK 

144/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

szeptember 3. 

A határozat a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

szeptember 4-én lép 

– hatályba. 

 A Kormány elrendeli, hogy a közszférában 

alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről 

szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 

(a továbbiakban: Határozat) 1. pont 1.9. 

alpontjától eltérően, hogy ha azt a 

költségvetési szerv különösen fontos érdeke 

vagy alaptevékenysége indokolja, az állam 

által fenntartott szakképző iskolában 

szakmai elméleti vagy szakmai gyakorlati 

tantárgyat oktató foglalkoztatására, illetve 

az alapfokú művészeti iskolában 

zeneművészeti ágon vagy a művészeti 

szakképző iskolában folyó zeneművészeti 

nevelés-oktatásban óraadóként való 

foglalkoztatásra irányuló megbízási 

szerződés létrehozásáról a költségvetési 

szerv vezetője a Kormány véleményének 

kikérését követően dönthet a Határozat 1. 

pont 1.8. alpontja szerinti megbízási 

szerződés létrehozásáról, azonban annak 

időtartama nem haladja meg az egy évet. 

2 A közforgalmú gyógyszertári 

tulajdoni hányadra vonatkozó 

elővásárlási jog gyakorlásának és az 

állam tulajdoni hányadának 

értékesítésére vonatkozó pályázat 

szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) 

Korm. rendelet 

MK 

145/2013. 

 

 

 

 

 

 

2013. 

szeptember 5. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

szeptember 6-án lép 

– hatályba. 

 A Kormány a biztonságos és gazdaságos 

gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-

ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás 

általános szabályairól szóló 2006. évi 

XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 

83/A. § (7) bekezdésében foglaltak 

végrehajtására az állam nevében 

elővásárlási jogot és tulajdonosi jogot 

gyakorló szervként az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztárt jelöli ki. 

3 A közszolgálati tisztviselők 

képesítési előírásairól szóló 29/2012. 

(III. 7.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 333/2013. (IX. 

17.) Korm. rendelet 

MK 

151/2013. 

 

 

 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

szeptember 18-án 

lép – hatályba.  
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2013. 

szeptember 17. 

4 Az egészségügyi gazdasági 

társaságok volt foglalkoztatottjai 

2013. évi kompenzációjához 

szükséges előirányzat-

átcsoportosításról szóló 1658/2013. 

(IX. 17.) Korm. határozat 

MK 

151/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

szeptember 17. 

  A Kormány az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) 

bekezdésében biztosított jogkörében 

a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 

törvény 5. § (1) bekezdése szerinti 

céltartaléknak a központi költségvetési 

szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi 

kompenzációja finanszírozása érdekében 

történő felhasználása céljából 562 808 ezer 

forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 

a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi 

Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. 

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 

cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 

alcím javára, a Kvtv. 1. melléklet X. 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. 

Közszférában foglalkoztatottak 

bérkompenzációja alcím terhére, az 1. 

melléklet szerint. 

5 A szociális foglalkoztatás 

engedélyezéséről és a szociális 

foglalkoztatási támogatásról szóló 

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

továbbá a megváltozott 

munkaképességű munkavállalókat 

foglalkoztató munkáltatók 

akkreditációjáról, valamint a 

megváltozott munkaképességű 

munkavállalók foglalkoztatásához 

nyújtható költségvetési 

támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 

MK 

153/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet egyes 

rendelkezéseit 

kivéve a 

kihirdetését követő 

3. napon – 2013. 

szeptember 23-án – 

lép hatályba, és ez a 

rendelet 2014. 

január 2-án hatályát 

veszti. 

1. A szociális foglalkoztatás 

engedélyezéséről és a szociális 

foglalkoztatási támogatásról szóló 

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

2. A megváltozott munkaképességű 

munkavállalókat foglalkoztató 

munkáltatók akkreditációjáról, 

valamint a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatásához nyújtható 

költségvetési támogatásokról szóló 

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 
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16.) Korm. rendelet módosításáról 

szóló 335/2013. (IX. 20.) Korm. 

rendelet 

 

2013. 

szeptember 20. 

 

6 A köznevelési rendszer minőségi 

állami tankönyvekkel való ellátását 

célzó kormányzati intézkedésről 

szóló 1662/2013. (IX. 20.) Korm. 

határozat  

MK 

153/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A Kormány a tankönyvfejlesztés és 

tankönyv-előállítás továbbfejlesztésével 

kapcsolatban – összhangban a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvénnyel – a köznevelés állami 

közfeladati jellegének megfelelően 

1. egyetért azzal, hogy a nemzeti 

köznevelés hatékonyabb megvalósítása 

érdekében szükséges a tankönyvellátás 

színvonalának további emelése, az 

egységesen magas minőségű tankönyvekkel 

való ellátás megvalósítása, ennek érdekében 

ki kell alakítani az egységes elveken és 

követelményeken alapuló, nem piaci elven 

működő, állami feladatként ellátandó és 

központi irányítású köznevelési 

tankönyvfejlesztés és tankönyv-előállítás 

rendszerét; 

2. az 1. pontban meghatározott célok 

megvalósítása érdekben felhívja az emberi 

erőforrások miniszterét, hogy készítsen 

előterjesztést a Kormány részére, amelyben 

a) tegyen javaslatot a tárcáját érintő 

strukturális, szervezeti, személyi és 

költségvetési intézkedések megtételére, 

amelyek garanciát jelentenek a köznevelés 

fejlesztése érdekében az állami fejlesztésű 

új kísérleti tankönyvek, az ezekhez 

kapcsolódó digitális tananyagok 2014/2015. 

tanévben történő elkészítésére, széleskörű 

kipróbálására, továbbá ennek érdekében a 

tankönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 
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2013. 

szeptember 20. 

tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. 

(II. 28.) EMMI rendelet módosítására, a 

szükséges szabályozási feltételek 

megteremtésére. 

7 Egyes egészségügyi és 

egészségbiztosítási tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

szóló 339/2013. (IX. 25.) Korm. 

rendelet 

MK 

157/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

szeptember 25. 

A rendelet egyes 

rendelkezéseit 

kivéve a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

szeptember 26-án – 

lép hatályba. 

1. A kötelező egészségbiztosítási 

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásáról szóló 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 

2. A térítési díj ellenében igénybe 

vehető egyes egészségügyi 

szolgáltatások térítési díjáról szóló 

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 

3. Az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes 

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

Korm. rendelet 

4. Az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 

törvény végrehajtásáról szóló 

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 

8 A külföldön történő gyógykezelések 

részletes szabályairól szóló 

340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 

MK 

157/2013. 

 

2013. 

szeptember 25. 

A rendelet 2013. 

október 25-én lép 

hatályba. 

A külföldi gyógykezelésekkel 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 

227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 

hatályát veszti. 

 

9 Magyarország Alaptörvényének 

ötödik módosítása 

MK 

158/2013. 

 

2013. 

szeptember 26. 

Az Alaptörvény e 

módosítása 2013. 

október 1-jén lép 

hatályba. 

  

 

Személyügyi hírek 
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 Jogszabály címe Megjelent
1
 Tárgy 
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 Magyar Közlöny – MK 

Hivatalos Értesítő - HÉ 


