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1 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 

MK 

37/2012. 

 

2012. 

április 2. 

A kihirdetést követő napon 

(2012. április 3.) lép 

hatályba. 

Hatályát veszti a 

kábítószerekkel és pszichotróp 

anyagokkal végezhető 

tevékenységekről szóló 

142/2004. (IV. 29.) Korm. 

rendelet 

A rendelet hatálya kiterjed 

a) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, 

valamint új pszichoaktív anyagokkal végezhető 

 tevékenységekre, 

b) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, 

valamint új pszichoaktív anyagokkal végezhető 

tevékenységekhez kapcsolódó hatósági eljárásokra, 

c) kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint 

új pszichoaktív anyagok jegyzékbe vételi 

eljárására, továbbá e jegyzékek módosítására, 

d) kábítószernek és pszichotróp anyagnak az 

egészségügyi szolgáltató, valamint az 

állatgyógyászati intézmény és állatgyógyászati 

készítmények kiskereskedelmi forgalmazója, 

magán-állatorvos és állatorvost alkalmazó telep, 

állatkert, vadaspark által történő megrendelésére, 

e) az engedélyesnél, a nyilvántartásba vett 

bejelentőnél, továbbá az egészségügyi 

szolgáltatónál végzett rendészeti ellenőrzésre, 

valamint 

f) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, 

valamint új pszichoaktív anyagokkal végzett 

klinikai vizsgálatok és orvostudományi, valamint 

tudományos célú kutatások engedélyezésére.) 

2 Az egyes egészségügyi tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról 

szóló 21/2012. (IV. 4.) NEFMI 

rendelet 

MK 

39/2012. 

 

2012. 

április 4. 

A rendelet 2012. április 

15-én lép hatályba és 2012. 

április 16-án hatályát 

veszti. 

1. A fertőző betegségek 

és a járványok megelőzése 

érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 

2. Az atomenergiáról 

szóló 1996. évi CXVI. törvény 

egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 16/2000. 

(VI. 8.) EüM rendelet 

- 
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3. A veszélyes 

anyagokkal és a veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos 

egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 44/2000. 

(XII. 27.) EüM rendelet 

4. Az egészségügyi 

ágazat radiológiai mérő és 

adatszolgáltató hálózata 

felépítéséről és működéséről 

szóló 8/2002. (III. 12.) EüM 

5. A szerzett 

immunhiányos tünetcsoport 

kialakulását okozó fertőzés 

terjedésének megelőzése 

érdekében szükséges 

intézkedésekről és a 

szűrővizsgálatok elvégzésének 

rendjéről szóló 18/2002. (XII. 

28.) ESZCSM rendelet 

6. Az egészségügyi 

ellátás folyamatos 

működtetésének egyes 

szervezési kérdéseiről szóló 

47/2004. (V. 11.) ESZCSM 

rendelet 

7. Az egyes 

személyazonosításra 

alkalmatlan ágazati 

(egészségügyi, szakmai) 

adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, 

feldolgozására vonatkozó 

részletes szabályokról szóló 
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76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM 

rendelet 

8. A mentésről szóló 

5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 
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Személyügyi hírek 

 Jogszabály címe Megjelent
1
 Tárgy 

1. A köztársasági elnök lemondásának 

elfogadásáról szóló 27/2012. (IV. 2.) 

OGY határozat 

 

MK 

37/2012. 

 

2012. április 

2. 

1. Az Országgyűlés Schmitt Pál köztársasági elnök 2012. április 2-án tett lemondását elfogadja. 

2. Ez az országgyűlési határozat elfogadásakor lép hatályba. 

2. A főiskolai rektor megbízásáról 

szóló36/2012. (IV. 3.) ME határozat 

  

MK 

38/2012. 

 

2012. április 

3. 

A miniszterelnök felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt 

jogkörében – a nemzeti erőforrás miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett előterjesztésére – az IBS 

Nemzetközi Üzleti Főiskolán dr. Láng László főiskolai tanárt – a 2012. június 1-jétõl 2018. május 31-ig 

terjedő időtartamra – a rektori teendő ellátásával megbízza. 

3 A Felsőoktatási Tervezési Testület 

tagjainak és elnökének megbízásáról 

szóló 39/2012. (IV. 11.) ME határozat 

MK 

42/2012. 

 

2012. április 

11. 

A miniszterelnök a nemzeti erőforrás miniszter javaslatára –  
dr. Székely Mózest, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara tudományos 
főmunkatársát a Felsőoktatási Tervezési Testület elnöki teendőinek ellátásával; 
dr. Banai János egyetemi tanárt, az MH Honvédkórház osztályvezető főorvosát, a Magyar Orvosi Kamara 
alelnökét, 
Bihall Tamást, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara alelnökét, 
Csizmadia Norbertet, a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezéskoordinációért felelős államtitkárát, 
dr. Jávor András egyetemi tanárt, a Debreceni Egyetem rektorhelyettesét, 
Körösparti Pétert, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája elnökhelyettesét, 
dr. Pokol Györgyöt, az MTA doktorát, egyetemi tanárt, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara dékánját, 
dr. Rédey Ákos egyetemi tanárt, a Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézete intézetigazgatóját, 
Schõberl Mártont, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Felsõoktatási Vagyonfelügyeleti Osztálya vezetőjét, 
dr. Tóth Tamást, a Nyugat-magyarországi Egyetem Állattudományi Intézet tanszékvezető egyetemi docensét 
és dr. Villányi Lászlót, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara egyetemi tanárát a 
Felsőoktatási Tervezési Testület tagsági teendőinek ellátásával 
– 2012. április 10-ei hatállyal, háromévi időtartamra – 
megbízza. 

 

                                                 
1
 Magyar Közlöny – MK 
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