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státusz Jogszabály címe Megjelent Hatály Tárgy 

új 18/2015. (VI. 29.) NGM 

rendelet 
 

a 2016. évi munkaszüneti 

napok körüli 

munkarendről 

MK 93. szám 
 

http://kozlony.magyar

orszag.hu/dokumentu

mok/fe0e8bc1fe87034

b0252dd93650d5b49a

fe9fbcf/megtekintes 
 

2015. június 29. 

2016. január 1-jén 

 
A Humánerőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

kiemelt figyelmébe ajánljuk. 

 

A 2016. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár 

szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend 

a következő:  

a) március 5., szombat munkanap  

március 14., hétfő pihenőnap  

b) október 15., szombat munkanap  

október 31., hétfő pihenőnap  

új 162/2015. (VI. 30.) Korm. 

rendelet 
 

az egészségügyi felsőfokú 

szakirányú szakképzési 

rendszerről, a Rezidens 

Támogatási Program 

ösztöndíjairól, 

valamint a fiatal 

szakorvosok 

támogatásáról 

MK 95. szám 
 

http://kozlony.magyar

orszag.hu/dokumentu

mok/853452069a18c0

ae894841724a3c06fe8

dbcbfcc/megtekintes 
 

2015. június 30. 

 

2015. július 1-jén 

 

Az RTP rész 2016. 

január 1-jén 

Általános tartalma: 

- a szakképzés általános szabályai, a szakképzés 

teljesítésének megszakítása, a szakképzés 

minőségbiztosítása 

- külső képzőhelyen töltött gyakorlat 

- az elsődleges képzőhely megváltoztatása és 

szakváltás a képzés ideje alatt 

- az egyetem és az Egészségügyi Nyilvántartási és 

Képzési Központra (a továbbiakban: ENKK) 

szakképzéssel kapcsolatos feladatai 

- a szakképzésben nyújtható támogatás-típusok és 

juttatások, valamint azok ellenőrzése és visszafizetése 

- a keretszámok és hiányszakmák meghatározásának 

módja 

- a keretszámok betöltésére szolgáló pályázati 

szabályok 

- a költségtérítéses szakképzés szakképzési díja 

- a Rezidens Támogatási Program RTP) 

- a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programja 

 

Valamint módosítja ezzel összefüggésben az alábbi 

jogszabályokat: 

http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/fe0e8bc1fe87034b0252dd93650d5b49afe9fbcf/megtekintes
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http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/fe0e8bc1fe87034b0252dd93650d5b49afe9fbcf/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/853452069a18c0ae894841724a3c06fe8dbcbfcc/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/853452069a18c0ae894841724a3c06fe8dbcbfcc/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/853452069a18c0ae894841724a3c06fe8dbcbfcc/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/853452069a18c0ae894841724a3c06fe8dbcbfcc/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/853452069a18c0ae894841724a3c06fe8dbcbfcc/megtekintes
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- az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben 

dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 

az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének 

részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. 

rendelet, 

- az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési 

Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet. 

 

Hatályon kívül helyezi az egészségügyi felsőfokú 

szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. 

(VI. 12.) Korm. rendeletet. 

módosítás 168/2015. (VI. 30.) Korm. 

rendelete  
 

egyes építésügyi tárgyú 

kormányrendeletek, 

valamint a lakásépítési 

támogatásról szóló 

256/2011. (XII. 6.) Korm. 

rendelet módosításáról 

MK 95. szám 
 

http://kozlony.magyar

orszag.hu/dokumentu

mok/853452069a18c0

ae894841724a3c06fe8

dbcbfcc/megtekintes 
 

2015. június 30. 

A lakásépítési 

támogatási rendelet 

2015. július 1-jén. 

 

Az építésügyi 

szakmagyakorlási 

rendelet 2015. július 

5-én. 

A Műszaki Főigazgatóság és a Gazdasági 

Főigazgatóság kiemelt figyelmébe ajánljuk. 

Lényegesebb módosuló jogszabályok: 

- a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) 

Korm. rendelet 

- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. 

(VII. 11.) Korm. rendelet 

módosítás 34/2015. (VI. 30.) EMMI 

rendelet 

az egészségügyi felsőfokú 

szakirányú szakmai 

képzés 

részletes szabályairól 

szóló 16/2010. (IV. 15.) 

EüM 

rendelet, valamint  

az egészségügyi felsőfokú 

szakirányú 

szakképesítés 

megszerzéséről szóló 

22/2012. (IX. 14.) EMMI 

rendelet módosításáról 

MK 95. szám 

 

http://kozlony.magyar

orszag.hu/dokumentu

mok/853452069a18c0

ae894841724a3c06fe8

dbcbfcc/megtekintes 

 

2015. június 30. 

2015. július 1-jén. 

 

Az 16/2010. (IV. 15.) 

EüM rendelet 

rendszerbevételi 

eljárási szabályok 

része 2016. január 1-

jén. 

Lényegesebb módosuló jogszabályok: 

- az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai 

képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) 

EüM rendelet (a szakképzési központ feladata, 

szakképzés minőségének biztosítása és a tutori 

tevékenység, szakképzési grémium) 

- az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés 

megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI 

rendelet (szakképesítésnek megfeleltethető 

szakképzések, beszámítható gyakorlatok) 

http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/853452069a18c0ae894841724a3c06fe8dbcbfcc/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/853452069a18c0ae894841724a3c06fe8dbcbfcc/megtekintes
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http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/853452069a18c0ae894841724a3c06fe8dbcbfcc/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/853452069a18c0ae894841724a3c06fe8dbcbfcc/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/853452069a18c0ae894841724a3c06fe8dbcbfcc/megtekintes
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módosítás 2015. évi XCVI. törvény  
 

az információs 

önrendelkezési jogról és 

az információszabadságr

ól szóló 2011. évi CXII. 

törvény és  
 

a közadatok 

újrahasznosításáról szóló 

2012. évi LXIII. törvény 

módosításáról 

MK 96. szám 

 

http://kozlony.magyar

orszag.hu/dokumentu

mok/0634cd5b958129

224fd0d646b96463fb

d8d7cfe3/megtekintes 

 

2015. július 2. 

 

2016. január 1-jén. Az adatvédelmi felelős kiemelt figyelmébe ajánlom. 

 

Módosította 2011. évi CXII. törvényben a 

tevékenységre, működésre vonatkozó közzétételi listát: 

19. a közadatok és a kulturális közadatok listája, az 

újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás  

20. a közadatok és kulturális közadatok 

újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési 

feltételek  

21. a közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás 

céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő 

díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező 

tényezőkkel együttesen   

24. a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos 

jogot biztosító megállapodások szövege  

25. azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó 

eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező 

erővel bíró dokumentum (vagy az annak 

elérhetőségére mutató hivatkozás), amely 

az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható 

közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és 

terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének 

saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot 

ellátó szerv részére 

 

Módosította a közadatok újrahasznosításáról szóló 

2012. évi LXIII. törvényt különös tekintettel a 

kulturális közadatokra. 

módosítás 173/2015. (VII. 2.) Korm. 

rendelet 
 

az egészségügyi 

szolgáltatások 

MK 96. szám 

 

http://kozlony.magyar

orszag.hu/dokumentu

mok/0634cd5b958129

2015. július 3. Módosuló jogszabályok: 

 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes 

http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/0634cd5b958129224fd0d646b96463fbd8d7cfe3/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/0634cd5b958129224fd0d646b96463fbd8d7cfe3/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/0634cd5b958129224fd0d646b96463fbd8d7cfe3/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/0634cd5b958129224fd0d646b96463fbd8d7cfe3/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/0634cd5b958129224fd0d646b96463fbd8d7cfe3/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/0634cd5b958129224fd0d646b96463fbd8d7cfe3/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/0634cd5b958129224fd0d646b96463fbd8d7cfe3/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/0634cd5b958129224fd0d646b96463fbd8d7cfe3/megtekintes
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Egészségbiztosítási 

Alapból 

történő 

finanszírozásának 

részletes szabályairól 

szóló 

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

rendelet  
 

és az egyes egészségügyi 

dolgozók és 

egészségügyben dolgozók 

illetmény- vagy 

bérnövelésének, valamint 

az ahhoz kapcsolódó 

támogatás 

igénybevételének 

részletes szabályairól 

szóló 256/2013. 

(VII. 5.) Korm. rendelet 

módosításáról 

224fd0d646b96463fb

d8d7cfe3/megtekintes 

 

2015. július 2. 

 

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

- A 2015. évi előirányzat kiegészül az egészségügyi 

dolgozók bérkiegészítésével: 5338,9 millió.  

- A 2015. évi előirányzat kiegészül a gyógyító-

megelőző ellátás céltartalékkal: 4661,1 millió. 

 

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben 

dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 

az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének 

részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. 

rendelet kiegészül az egészségügyi ágazati 

előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi 

dolgozók és egészségügyben dolgozók 

bérkiegészítésének számítási szabályaival. 

módosítás 1448/2015. (VII. 2.) 

Korm. határozat 

 

az Egészségbiztosítási 

Alap Gyógyító-megelőző 

ellátás céltartalék jogcím 

2015. évi előirányzatáról 

történő 

átcsoportosításról 

MK 96. szám 

 

http://kozlony.magyar

orszag.hu/dokumentu

mok/0634cd5b958129

224fd0d646b96463fb

d8d7cfe3/megtekintes 

 

2015. július 2. 

 

2015. július 2-jén Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. 

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. 

Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző 

ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás 

céltartalék jogcím terhére  

5338,9 millió forint egyszeri átcsoportosítása  

az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. 

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. 

Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző 

ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím 

javára 
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