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 Jogszabály címe Megjelent1 Hatály Módosított jogszabály Tárgy 
1 Az egészségügyi szakellátás 

társadalombiztosítási 
finanszírozásának egyes 
kérdéseirıl szóló 1993. (IV. 2.) 
NM rendelet módosításáról szóló 
60/2011. (X. 25.) NEFMI rendelet 

MK 
126/2011. 
 
2011. október 
25. 

2011. november 1. 
-2011. november 
2. 

Az egészségügyi szakellátás 
társadalombiztosítási 
finanszírozásának egyes kérdéseirıl 
szóló 1993. (IV. 2.) NM rendelet 
(NM rendelet) 

1. A bır-, a nemibeteg-, a tüdıgondozók 
(ideértve az ernyıképszőrést is), valamint az 
onkológiai, a pszichiátriai, az alkohológiai és 
drogbetegek gondozását végzı elkülönített 
részlegek által végzett gondozóintézeti szőrés és 
gondozás finanszírozásának módosítása; a 
homogén gondozói győjtıkód (HGK) bevezetése 
– NM rendelet 9/B. § és új 15/a. melléklet 
 
2. Az egynapos ellátás keretében végezhetı 
eljárásokról szóló melléklet módosítása – NM 
rendelet 9. számú melléklet 
 
 

2 A felsıoktatási alap- és 
mesterképzésrıl, valamint a 
szakindítás eljárási rendjérıl 
szóló 289/2005. 
(XII. 22.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 229/2011. (X. 
28.) Korm. rendelet 
 
 

MK 
127/2011. 
 
2011. október 
28. 

2011. október 29. - 
2011. október 30. 

A felsıoktatási alap- és 
mesterképzésrıl, valamint a 
szakindítás eljárási rendjérıl szóló 
289/2005. 
(XII. 22.) Korm. rendelet 

A módosított Korm. rendelet 2. számú 
mellékletében (A ciklusokra bontott, osztott 
képzés és az egységes osztatlan képzés 
mesterképzési szakok jegyzéke) foglalt táblázat 
kiegészült a következı 203/a. ponttal: 
fizioterápia teljes alapképzési szak 
beszámításával induló mesterképzési szak, a 
mesterképzési szakhoz rendelt kreditek száma 90 

3 Az egyes egészségbiztosítási 
tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 227/2011. (X. 
28.) Korm. rendelet 
 

MK 
127/2011. 
 
2011. október 
28. 

Egyes részek 
2011. november 1-
jén, más részek 
2012. január 1-én 
lépnek hatályba. 
A rendelet 2012. 

1. Az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történı 
finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 
(Kr.1.) 

Kr.1. 
Értelmezı rendelkezések (Kr.1. 2. §) 
kiegészülnek az alábbiakkal: rehabilitációs 
ellátási program és rehabilitációs ellátási 
program szerinti nappali ellátás 
 

                                                 
1 Magyar Közlöny – MK 
Hivatalos Értesítı - HÉ 



január 2-án 
hatályát veszti. 

 
2. Az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztésérıl szóló 2006. évi 
CXXXII. törvény végrehajtásáról 
szóló 337/2008. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 
(Kr.2.) 
 

Fekvıbeteg-szakellátás finanszírozásának 
módosítása (Kr.1. 36-37. §, 39-40. §) 
 
Kr.1. 8. számú melléklet (Krónikus ellátások) 
módosítása 
 
Kr.1. 14. számú melléklet (Kitöltési útmutató) 
módosítása 

 
Kr.2. 
A többletkapacitásnak minısülı esetek 
módosítása (Kr.2. 1. § (1) és (3a) bekezdés) 
 
Egyszerősített többletkapacitás-befogadási 
eljárás módosítása (Kr.2. 15/A. § (1) bekezdés) 
 
2. számú melléklet (A fekvıbeteg-szakellátásban 
finanszírozható szakmák köre) módosítása 
 
3. számú melléklet (Finanszírozási szerzıdéssel 
leköthetı járóbeteg-szakellátási kapacitások) 
módosítása 
 
 

4 2011. évi CXL. törvény 
a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
módosításáról 

MK 
128/2011. 
 
2011. 
november 3. 

2012. január 1. – 
2012. január 2. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 
(Kjt.) 

A pótszabadságra vonatkozó rendelkezések 
módosultak – Kjt. 58. § 

5 A költségvetési fıfelügyelık és 
költségvetési felügyelık 
kirendelésérıl szóló 1360/2011. 
(XI. 5.) Korm. határozat 

MK 
129/2011.  
 
2011. 
november 5. 

2011. január 1. - A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi 
CXXXVII. törvény 46/A. § (1) bekezdése 
alapján költségvetési fıfelügyelıt rendel ki a 
Semmelweis Egyetemhez 2012. január 1-jei 
hatállyal 

6 Az olimpiai és paralimpiai 
felkészüléssel, az élsportolók 
kiemelt ellátásával kapcsolatos 
sportegészségügyi feladatok 
megvalósításáról szóló 1381/2011. 

MK 
131/2011. 
 
2011. 
november 10. 

A Korm. 
határozatban 
foglaltak 
elıkészítését 
azonnal meg kell 

- A Kormány egyetértett azzal, hogy az olimpiai 
felkészüléssel kapcsolatban egészségügyi 
szakellátásokat egészségügyi szolgáltatóként a 
Semmelweis Egyetem is végezzen. Az olimpiai 
sportegészségügyi szolgáltatói hálózat hatékony 



(XI. 10.) Korm. határozat kezdeni. mőködtetése érdekében a Kormány elrendelte az 
Országos Sportegészségügyi Intézetben telefonos 
ügyfélszolgálati rendszer létrehozását azonnali 
hatállyal. A fentiek megvalósítása érdekében 
szükséges szerzıdéseket a nemzeti erıforrás 
miniszter haladéktalanul elıkészíti. 

7 Miniszteri biztos kinevezésérıl 
szóló 30/2011. (XI. 25.) NEFMI 
utasítás 

HÉ 
57/2011. 
 
2011. 
november. 25. 

2011. november. 
6-tól hat hónap 
idıtartamra került 
a biztos 
kinevezésre 

- A nemzeti erıforrás miniszter a Semmelweis 
Terv végrehajtásának koordinálásáért felelıs 
miniszteri biztossá nevezte ki Dr. Bodrogi 
Józsefet. 

8 A szakképzési hozzájárulásról és 
a képzés fejlesztésének 
támogatásáról szóló 2011. évi 
CLV. törvény 

MK 
139/2011. 
 
2011. 
november 25. 

A törvény 2012. 
január 1-jén lép 
hatályba. 
Egyes 
rendelkezései 
2012. szeptember 
1-jén és 2013. 
január 1-jén 
lépnek hatályba. 

Az új törvény hatályon kívül helyezi a 
tárgyat korábban szabályozó 2003. évi 
LXXXVI. törvényt. 

 

9. Az egészségügyi szakdolgozók 
továbbképzésének szabályairól 
szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI 
rendelet 

MK 
140/2011. 
 
2011. 
november 29. 

2012. január 1. Hatályát veszti az egészségügyi 
szakdolgozók továbbképzésének 
szabályairól szóló 28/1998. (VI. 17.) 
NM rendelet 

Az egészségügyi tevékenységet végzı, a rendelet 
1. mellékletben meghatározott szakképesítéssel 
vagy szakképzettséggel rendelkezı egészségügyi 
dolgozók egészségügyi szakmai továbbképzését 
szabályozza a rendelet az alábbi formákban: 
a) kötelezı szakmacsoportos elméleti 
b) szabadon választható elméleti 
c) gyakorlati 
továbbképzés. A rendelet szól a továbbképzések 
nyilvántartásáról, közzétételérıl, ellenırzésérıl, a 
továbbképzési pontok nyilvántartásáról, valamint 
a továbbképzés támogatásáról is. 

10. Az orvosok, fogorvosok, 
gyógyszerészek és az egészségügyi 
felsıfokú szakirányú 
szakképesítéssel rendelkezık 
folyamatos továbbképzésérıl 
szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI 
rendelet 

MK 
140/2011. 
 
2011. 
november 29. 

A kihirdetését 
követı 30. napon 
lép hatályba: 2011. 
december 29-én. 

Hatályát veszti az orvosok, 
fogorvosok, gyógyszerészek és 
klinikai szakpszichológusok 
folyamatos továbbképzésérıl szóló 
52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM 
rendelet, valamint az e rendelet 
módosításáról szóló 51/2006. (XII. 

Az egészségügyi tevékenységet végzı, orvos, 
fogorvos, gyógyszerész szakképzettséggel, 
illetve ezeken túlmenıen egészségügyi felsıfokú 
szakirányú szakmai képzés során szerzett 
képzettséggel rendelkezı személy folyamatos 
szakmai továbbképzését szabályozza a rendelet 
az alábbi formákban:  



28.) EüM rendelet. a) kötelezı szintentartó 
b) szabadon választható elméleti 
c) gyakorlati 
továbbképzés. A rendelet szól a továbbképzési 
pontok nyilvántartásáról is. 

 


