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1 Az Alkotmánybíróság 32/2012. (VII. 

4.) AB határozata a felsőoktatási 

hallgatói szerződéseket szabályozó 

egyes jogszabályi rendelkezések 

megsemmisítéséről 

MK 

85/2012. 

 

2012. 

július 4. 

 Nem lép hatályba: 

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény 39. § (3) bekezdésének  – a 

Kormány által meghatározott feltételekkel 

–” szövegrésze, valamint a 110. § (1) 

bekezdés 23. pontja és 111. § (6) 

bekezdésének „– a Kormány által 

meghatározott tartalmú –” szövegrésze. 

- a magyar állami ösztöndíjas és magyar 

állami részösztöndíjas hallgatókkal 

kötendő hallgatói szerződésekről szóló 

2/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 

 

Az Alkotmánybíróság határozata: 

„Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény 39. § (3) bekezdésének  – a 

Kormány által meghatározott feltételekkel 

–” szövegrésze alkotmányellenes, ezért azt 

megsemmisíti, ennek folytán a 39. § (3) 

bekezdésének „– a Kormány által 

meghatározott feltételekkel –” szövegrésze 

2012. szeptember elsején nem lép 

hatályba. 

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. 

pontja és 111. § (6) bekezdésének „– a 

Kormány által meghatározott tartalmú –” 

szövegrésze alkotmányellenes, ezért azt 

megsemmisíti. Az Alkotmánybíróság 

megállapítja továbbá, hogy a magyar 

állami ösztöndíjas és magyar állami 

részösztöndíjas hallgatókkal kötendő 

hallgatói szerződésekről szóló 2/2012. (I. 

20.) Korm. rendelet alkotmányellenes, 

azért azt megsemmisíti, ennek folytán a 

rendelet 2012. augusztus elsején nem lép 

hatályba.” 

 

Részlet az indokolásból: 

„A most vizsgált Korm. rendelet – 

tartalmát tekintve – tehát nem az Nftv. 

végrehajtási rendelete, mert nem az Nftv. 

által már szabályozott hallgatói szerződés 

részletszabályait sorolja fel, hanem a 

hallgatói szerződés lényeges elemeit (a 

hallgatói szerződés megkötésére 
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kötelezettek tényleges körét, a szerződés 

tartalmát, a felek jogait és 

kötelezettségeit), valamint a nem teljesítés 

jogkövetkezményeit szabályozza. Ezek a 

tárgykörök viszont – az Alaptörvény 

Szabadság és Felelősség fejezetében 

foglalt alapjogokra, különösen a XI. cikk 

(2) bekezdésére és a XII. cikk (1) 

bekezdésére tekintettel az Alaptörvény I. 

cikk (3) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően – kizárólag törvényben 

rendezhetők. Közvetlen módon és 

érdemben hatnak ugyanis az érintett 

hallgatók művelődéshez és a foglalkozás 

szabad megválasztásához fűződő 

alapjogának (ideértve a munkavállalók 

szabad mozgásához való jogának) 

gyakorolhatóságára, és mert a felsőoktatás 

állami támogatásának alapelemeit 

alkotják. Az Nftv. 110. § (1) bekezdés 23. 

pontja tehát Alaptörvénybe ütközőmódon 

törvényhozási tárgykörbe tartozó 

szabályozásra adott felhatalmazást a 

Kormánynak..” 

2 A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 

képzési alaprészéből a Kormány 

egyedi döntésével nyújtható 

támogatások részletes szabályairól 

szóló 149/2012. (VII. 6.) Korm. 

rendelet 

MK 

88/2012. 

 

2012. 

július 6. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon (2012. július 

7-én) lép hatályba. 

- A rendelet hatálya a Kormány egyedi 

döntésén alapuló, a szakképzési 

hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról szóló 2011. évi CLV. 

törvényben (a továbbiakban: Szht.) foglalt 

beruházás-ösztönzést segítő képzési 

támogatás, tanműhely létesítését szolgáló 

támogatás, továbbá a tanműhelyben 

folytatott gyakorlati képzés tárgyi 

feltételeinek fejlesztését szolgáló 

támogatás nyújtására, folyósítására, 
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elszámolására és ellenőrzésére terjed ki. 

3 Az Országos Képzési Jegyzékről és az 

Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 

MK 

88/2012. 

 

2012. 

július 6. 

A rendelet – egyes 

rendelkezések 

kivételével – 2012. 

szeptember 1-jén lép 

hatályba. 

Hatályát veszti az Országos Képzési 

Jegyzékről és az Országos Képzési 

Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási 

rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM 

rendelet. 

2013. január 1-jén hatályát veszti az 

Országos Képzési Jegyzékről és az 

Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 133/2010. (VI. 22.) 

Korm. rendelet. 

 

4 A Kormány 2012. II. félévi 

munkatervéről szóló 1226/2012. (VII. 

6.) Korm. határozat 

MK 

88/2012. 

 

2012. 

július 6. 

- -  

5 A Magyar Képesítési Keretrendszer 

bevezetéséhez kapcsolódó 

feladatokról, valamint az Országos 

Képesítési Keretrendszer 

létrehozásáról és bevezetéséről szóló 

1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat 

módosításáról szóló 1229/2012. (VII. 

6.) Korm. határozat 

MK 

88/2012. 

 

2012. 

július 6. 

A közzétételt követő 

napon (2012. július 

7.) lép hatályba 

-  

6 A szakképzésben szerzett egyes 

szakképesítések felsőoktatásba 

történő beszámításához szükséges 

feladatokról szóló 1232/2012. (VII. 

12.) Korm. határozat 

MK 

90/2012. 

 

2012. 

július 12. 

- - „A Kormány a Nemzeti Együttműködés 

Programjában vállalt célkitűzéseivel 

összhangban a hazai képzési rendszerek 

összekapcsolása és az élethosszig tartó 

tanulás elősegítése érdekében felhívja az 

érintett minisztereket, hogy dolgozzanak 

ki közös javaslatot az Országos Képzési 

Jegyzékben szereplő emelt szintű 

szakképesítések felsőoktatási 

tanulmányokba történő automatikus 
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beszámításának módjaira és az ehhez 

szükséges intézkedésekre.” 

7 A határon túli magyarok 

magyarországi egészségügyi 

ellátásának támogatásáról szóló 

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 

módosításáról szóló 9/2012. (VII. 13.) 

EMMI rendelet 

MK 

92/2012. 

 

2012. 

július 13. 

A rendelet 2012. 

július 15-én lép 

hatályba. 

A határon túli magyarok magyarországi 

egészségügyi ellátásának támogatásáról 

szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 

 

8 Az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes 

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

Korm. rendelet és az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztéséről szóló 

2006. évi CXXXII. törvény 

végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 

30.) Korm. rendelet módosításáról 

szóló 164/2012. (VII. 19.) Korm. 

rendelet 

MK 

96/2012. 

 

2012. 

július 19. 

A rendelet 

kihirdetését követő 

napon (2012. 07. 

20.) lép hatályba és a 

hatálybalépését 

követő napon 

hatályát veszti. 

Az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól 

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

az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 

törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. 

(XII. 30.) Korm. rendelet 

 

 

9 A z egyes gyógyszerészeti és 

orvostechnikai tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 

10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelet 

MK 

96/2012. 

 

2012. 

július 19. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon (2012. 07. 

20.)  lép hatályba és 

a hatálybalépését 

követő napon 

hatályát veszti. 

1. A törzskönyvezett gyógyszerek és a 

különleges táplálkozási igényt kielégítő 

tápszerek társadalombiztosítási 

támogatásba való befogadásának 

szempontjairól és a befogadás vagy a 

támogatás megváltoztatásáról szóló 

32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 

2. A gyógyszerek minőségbiztosítása 

érdekében meghatalmazott személy 

képesítési feltételeiről szóló 39/2004. (IV. 

26.) ESZCSM rendelet 

3. Az emberi felhasználásra kerülő 

gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról 

szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 

4. A gyógyszerekkel folytatott 

 



Jogszabályfigyelés 

2012. július 

 

 Jogszabály címe Megjel

ent
1
 

Hatály Módosított jogszabály Tárgy 

 

 5 

nagykereskedelmi és párhuzamos import 

tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) 

ESZCSM rendelet 

5. Az emberi alkalmazásra kerülő  

gyógyszerek gyártásának személyi és 

tárgyi feltételeiről szóló 44/2005. (X. 19.) 

EüM rendelet 

6. A társadalombiztosítási támogatással 

rendelhető gyógyszerek kereskedelmi 

árréséről szóló 5/2007. (I. 24.) EüM 

rendelet 

7. A biocid hatóanyagokkal, valamint a 

gyógyszer és gyógyászati segédeszköz 

ismertetésével kapcsolatos igazgatási 

szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 

21/2007. (V. 8.) EüM rendelet 

8. Az emberi felhasználásra kerülő 

gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz 

ismertetésére, az ismertetői tevékenységet 

végző személyek nyilvántartására, és a 

gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel 

kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni 

kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó 

részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 

25.) EüM rendelet 

9. Az orvostechnikai eszközökről szóló 

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 

10. A háziorvosok indikátor alapú 

teljesítményértékeléséről és az orvosok 

gyógyszerrendelése értékelésének egyes 

szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) 

NEFMI rendelet 

10 A Társadalmi Megújulás Operatív 

Program kiemelt projektjeinek 

akciótervi nevesítéséről, valamint a 

MK 

96/2012. 

 

- - „A Kormány 

1. elfogadja az 1. melléklet szerinti 

projektek kiemelt projektként történő 



Jogszabályfigyelés 

2012. július 

 

 Jogszabály címe Megjel

ent
1
 

Hatály Módosított jogszabály Tárgy 

 

 6 

TÁMOP 4.2.4.B/1-11/1, TÁMOP-

5.4.1-12/1, TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1 

kiemelt projektek támogatásának 

jóváhagyásáról szóló 1247/2012. (VII. 

19.) Korm. határozat 

2012. 

július 19. 

nevesítését, és hozzájárul ahhoz, hogy a 

Humán Erőforrás Programok Irányító 

Hatósága a támogatási szerződést 

megkösse, 

2. jóváhagyja a 2. melléklet szerint a 

TÁMOP 4.2.4.B/1-11/1, a TÁMOP-5.4.1-

12/1 és a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1 

azonosító számú, egymilliárd forintot 

meghaladó támogatási igényű 

projektjavaslatokat.” 

Nemzeti Kiválóság Program 

11 Az állami vagyonnal összefüggő egyes 

rendelkezésekről szóló 2012. évi 

CXIV. törvény 

MK 

98/2012. 

 

2012. 

július 23. 

A törvény a 

kihirdetését követő 

napon (2012. július 

24.) lép hatályba, és 

2013. december 31-

én hatályát veszti. 

A köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről 

szóló 2009. évi CXXII. törvény 

 

12 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvény módosításáról 

szóló 2012. évi CXXIII. törvény 

MK 

99/2012. 

 

2012. 

július 24. 

„Ez a törvény – a (2) 

és (3) bekezdésben 

foglalt kivétellel – 

2012. július 30-án 

lép hatályba. 

(2) Az 1–8. §, 10–11. 

§, 13–14. §, 17–22. 

§, 24–33. § 2012. 

szeptember 1-jén lép 

hatályba. 

(3) A 9. § 2012. 

augusztus 1-jén lép 

hatályba. 

(4) Ez a törvény 

2012. szeptember 2-

án hatályát veszti.” 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény 

A felsőoktatásról szóló 2005. évi 

CXXXIX. törvény 

A módosítás tartalmazza többek között a 

hallgatói ösztönszerződésre vonatkozó 

rendelkezéseket. Továbbá számos ponton 

hajt végre módosítást. 
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13 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény módosításáról szóló 

2012. évi CXXIV. törvény 

MK 

99/2012. 

 

2012. 

július 24. 

A törvény – 

meghatározott 

kivételekkel – a 

kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény  

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 

 

14 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. 

évi XXXVII. törvény módosításáról 

szóló 2012. évi CXXV. törvény 

MK 

99/2012. 

 

2012. 

július 24. 

A törvény – 

meghatározott 

kivételekkel – 2012. 

szeptember 1-jén lép 

hatályba. 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi 

XXXVII. törvény 

 

15 Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 

Gyermekjogi és Dokumentációs 

Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) 

Korm. rendelet 

MK 

103/2012. 

 

2012. 

július 30. 

A rendelet 2012 

augusztus 1-jén lép 

hatályba.  

Az OBDK 

alapításának 

időpontja 2012. 

szeptember 1..  

 

Az egészségügyi dokumentációt kezelő 

jogutód nélküli megszűnése esetén 

adatkezelési feladatokat ellátó szerv 

kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. 

rendelet. 

Hatályát veszti a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatalról, valamint a szakmai 

irányítása alá tartozó rehabilitációs 

szakigazgatási szervek feladat- és 

hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. 

rendelet 8. §-a. 

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 

Gyermekjogi és Dokumentációs Központ  

az egészségügyért felelős miniszter 

irányítása alatt álló központi hivatal. 

 

Személyügyi hírek 

 

 Jogszabály címe Megjelent
1
 Tárgy 

1 4/2012. (VII. 6.) EMMI utasítás miniszteri 

biztos kinevezéséről 

HÉ 

28/2012. 

 

2012. július 6. 

 

Az ember erőforrások minisztere 2012. május 14-től – hat hónap időtartamra – 2012. november 13-

ig dr. Bodrogi Józsefet ismételten a Semmelweis Terv végrehajtásának koordinálásáért felelős 

miniszteri biztossá nevezi ki. A miniszteri biztos koordinálja a Semmelweis Terv végrehajtását. 

 

                                                 
1
 Magyar Közlöny – MK 

Hivatalos Értesítő - HÉ 
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2. A köztársasági elnök 150/2012. (VII. 6.) KE 

határozata rektori megbízásokról 

MK 

87/2012. 

 

2012. július 6. 

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi 

CXXXIX. törvény 100. § a) pontja alapján – a nemzeti erőforrás miniszter javaslatára – 

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen dr. Péceli Gábor egyetemi tanárt 2012. 

július 1-jétõl 2015. június 30-áig terjedő időtartamra megbízza a rektori feladatok további 

ellátásával, valamint 

a Semmelweis Egyetemen dr. Szél Ágoston egyetemi tanárt 2012. július 1-jétõl 2015. június 30-

áig terjedő időtartamra megbízza a rektori feladatok ellátásával. 

3 191/2012. (VII. 16.) KE határozat kormányzati 

szolgálati jogviszony megszüntetéséről 

MK 

94/2012. 

 

2012. július 

16. 

A köztársasági elnök - a miniszterelnök javaslatára – dr. Jávor András, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma közigazgatási államtitkárának kormányzati szolgálati jogviszonyát – felmentésére 

tekintettel – 2012. július 15-ei hatállyal megszüntetem. 

4 193/2012. (VII. 16.) KE határozat 

közigazgatási államtitkári kinevezésről 

 

MK 

94/2012. 

 

2012. július 

16. 

A köztársasági elnök – a miniszterelnök javaslatára – dr. Lengyel Györgyit az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma közigazgatási államtitkárává 2012. július 16-ai hatállyal kinevezi. 

5 A miniszterelnök 90/2012. (VII. 19.) ME 

határozata helyettes államtitkár megbízatása 

megszűnésének megállapításáról 

MK 

96/2012. 

 

2012. július 

19. 

A miniszterelnök az emberi erőforrások minisztere előterjesztésére megállapítja, hogy Skultéty 

László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkára kormányzati szolgálati 

jogviszonya áthelyezésére tekintettel – 2012. július 15-ei hatállyal – megszűnt. 

6 A miniszterelnök 92/2012. (VII. 19.) ME 

határozata helyettes államtitkár kinevezéséről 

 

MK 

96/2012. 

 

2012. július 

19. 

A miniszterelnök az emberi erőforrások minisztere javaslatára dr. Bathó Ferencet az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárává – 2012. július 16-ai hatállyal – kinevezi. 

 


