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1 Az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvénynek a szerv- és 

szövetátültetésre, 

valamint -tárolásra és egyes 

kórszövettani vizsgálatokra 

vonatkozó rendelkezései 

végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 

27.) EüM rendelet módosításáról 

szóló 12/2012. (VIII. 6.) EMMI 

rendelet 

 

MK 

105/2012. 

 

2012. 

augusztus 

6. 

A rendelet 2012. 

augusztus 27-én lép 

hatályba. 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, 

valamint -tárolásra és egyes kórszövettani 

vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései 

végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) 

EüM rendelet 

Az egyéb módosítások mellett a módosított 

rendelet kiegészül az alábbi új alcímekkel: 

„A szervkivételre vonatkozó minőségi és 

biztonsági követelmények”, valamint 

„Súlyos káros események és súlyos 

szövődmények bejelentése”. 

2 A költségvetési szervnél belső 

ellenőrzési tevékenységet végzők 

nyilvántartásáról és kötelező 

szakmai továbbképzéséről, valamint 

a költségvetési szervek vezetőinek és 

gazdasági vezetőinek belső 

kontrollrendszer témájú 

továbbképzéséről szóló 28/2011. 

(VIII. 3.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 23/2012. (VIII. 

6.) NGM rendelet 

MK 

105/2012. 

 

2012. 

augusztus 

6. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon (2012. 

augusztus 7-én) lép 

hatályba. 

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési 

tevékenységet végzők nyilvántartásáról és 

kötelező szakmai továbbképzéséről, 

valamint a költségvetési szervek 

vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső 

kontrollrendszer témájú továbbképzéséről 

szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 
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3 Az Útravaló Ösztöndíjprogramról 

szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 

222/2012. (VIII. 15.) Korm. rendelet 

MK 

108/2012. 

 

2012. 

augusztus 

15. 

A rendelt – egyes 

rendelkezések 

kivételével – a 

kihirdetése napján 18 

órakor lép hatályba. 

Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 

152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet. 

Nem lép hatályba a Közigazgatási és 

Igazságügyi Hivatal és az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő létrehozásával 

kapcsolatos egyes kormányrendeletek 

módosításáról szóló 178/2012. (VII. 26.) 

Korm. rendelet 12. alcíme. 

Az ösztöndíjprogram kiegészül az Út a 

felsőoktatásba alprogrammal. Az Út a 

felsőoktatásba alprogram 

a) ösztöndíj-támogatási és 

b) önköltség-támogatási 

komponensből áll. 

Az ösztöndíj-támogatási komponens 

keretében pályázatot nyújthat be az a 

magyar állampolgárságú hallgató,aki 

nappali tagozatra magyar állami 

ösztöndíjas, magyar állami részösztöndíjas 

vagy önköltséges képzésre Magyarország 

területén működő felsőoktatási intézménybe 

alap-, mester vagy osztatlan képzésre a 

pályázat kiírásának évében jelentkezését 

beadta, amennyiben az adott szintű 

végzettséggel még nem rendelkezik, vagy 

azonos szintű más képzésben nem vesz 

részt és a (nemzeti) felsőoktatásról szóló 

törvény szerint hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetűnek minősül, vagy 

utógondozásban, utógondozói ellátásban 

részesül. Önköltség-támogatási komponens 

keretében pályázatot nyújthat be az a 

magyar állampolgárságú hallgató, aki az 

önköltséges, illetve magyar állami 

részösztöndíjas képzésre nappali, esti vagy 

levelező tagozatra Magyarország területén 

műûködő felsőoktatási intézménybe alap-, 

mester vagy osztatlan képzésre a pályázat 

kiírásának évében jelentkezését beadta, 

amennyiben az adott szintű végzettséggel 

még nem rendelkezik, vagy azonos szintű 

más képzésben nem vesz részt és a 

(nemzeti) felsőoktatásról szóló törvény 



Jogszabályfigyelés 

2012. augusztus 

 

 Jogszabály címe Megjel

ent
1
 

Hatály Módosított jogszabály Tárgy 

 

 3 

szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek 

minősül vagy utógondozásban, utógondozói 

ellátásban részesül. 

4 A Kormány 224/2012. (VIII. 15.) 

Korm. rendelete a hallgatói 

hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 

20.) Korm. rendelet módosításáról a 

Magyary Program Egyszerűsítési 

Programjának végrehajtása 

céljából 

MK 

108/2012. 

 

2012. 

augusztus 

15. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon (2012. 

augusztus 16.)  lép 

hatályba. 

A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. 

(I. 20.) Korm. rendelet 
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5 A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 

képzési alaprészből nyújtható 

szakképzési célú támogatások 

szabályairól szóló 24/2012. (VIII. 

15.) NGM rendelet 

MK 

108/2012. 

 

2012. 

augusztus 

15. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 3. 

napon (2012. 

augusztus 18.)  lép 

hatályba. Egyes 

rendelkezések 2012. 

január 1-jén lépnek 

hatályba. 

Hatályát veszti a szakképzési 

hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. 

törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. 

(IV. 27.) SZMM rendelet. 

 

6 Az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerek farmakovigilanciájáról 

szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI 

rendelet 

MK 

109/2012.  

 

2012.  

augusztus 

22. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon (2012. 

augusztus 23-án) lép 

hatályba. 

Az emberen végzett orvostudományi 

kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM 

rendelet 

A gyógyszerekkel folytatott 

nagykereskedelmi és párhuzamos import 

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

ESZCSM rendelet 

Az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerek gyártásának személyi és 

tárgyi feltételeiről szóló 

44/2005. (X. 19.) EüM rendelet 

Az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 

A rendelet tartalma: 

Farmakovigilancia rendszer 

Farmakovigilanciával kapcsolatos 

tájékoztatás közzététele 

A feltételezett mellékhatások 

nyilvántartása, bejelentése és továbbítása 

Időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések 

Új és megváltozott kockázatokra utaló 

jelzések (szignálok) észlelése 

Sürgős uniós eljárás 

Beavatkozással nem járó engedélyezés 

utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatok 

eredményei 

Hatósági ellenőrzés 

7 A nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

MK 

112/2012. 

 

2012. 

augusztus 

28. 

A rendelet – egyes 

rendelkezések 

kivételével – 2012. 

szeptember 1-jén lép 

hatályba. 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 106/2012. 

(VI. 1.) Korm. rendelet 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. 

rendelet 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 

13.) Korm. rendelet 

A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) 
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Korm. rendelet 

Az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerek címkéjéről és 

betegtájékoztatójáról szóló 30/2005. (VIII. 

2.) EüM rendelet 

 

8 A felsőoktatási szakképzésről és 

a felsőoktatási képzéshez 

kapcsolódó szakmai gyakorlat 

egyes kérdéseiről szóló 230/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet 

MK 

112/2012. 

 

2012. 

augusztus 

28. 

A rendelet 2012. 

szeptember 1-jén lép 

hatályba. 

- A rendelet tartalma: 

A felsőoktatási szakképzés rendje, a képzés 

szerkezete, a szakmai követelmények 

meghatározása 

A felsőoktatási szakképzés indításának 

eljárási rendje 

A szakmai gyakorlat, az együttműködési 

megállapodás feltételei és tartalma 

Szakmai gyakorlaton hallgatói 

munkaszerződés alapján történő hallgatói 

munkavégzés feltételei, a hallgatói 

munkaszerződés tartalma 

Az Országos Képzési Jegyzékben 

meghatározott emelt szintű szakképesítés 

felsőoktatási tanulmányokban történő 

elismerése 

9 A felsőoktatási intézmények 

gazdasági tanácsairól szóló 

244/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

 

MK 

115/2012. 

 

2012. 

augusztus 

31. 

A rendelet 2012. 

szeptember 1-jén lép 

hatályba. 

-  

10 A nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény 

végrehajtásához szükséges egyes 

rendelkezésekről szóló 248/2012. 

(VIII. 31.) Korm. rendelet 

MK 

115/2012. 

 

2012. 

augusztus 

31. 

A rendelet 

rendelkezései 2012. 

szeptember 1-jétől, 

illetve 2-tól 

hatályosak. 

A felsőoktatási intézmények felvételi 

eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) 

Korm. rendelet 

Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

A módosuló rendeleteken kívül a rendelet 

az alábbi témákban tartalmaz szabályozást: 

A hallgatói ösztöndíjszerződések 

nyilvántartásáért felelős szervnek a 

hallgatói ösztöndíjszerződés 

nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos 
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juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. 

rendelet 

A felsőoktatásról szóló 2005. évi 

CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) 

Korm. rendelet 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, 

valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 

eljárására vonatkozó szabályok 

A hallgatói képzési szerződés 

A felsőoktatási tanév, a hallgató 

teljesítményének értékelése 

11 A nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

MK 

115/2012. 

 

2012. 

augusztus 

31. 

A rendelet 

rendelkezései – egyes 

kivételekkel – 2012. 

szeptember 1-jén 

lépnek hatályba. 

Hatályukat vesztő rendelkezések: 

Hatályukat vesztik a közoktatás 

minőségbiztosításáról és 

minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 

15.) OM rendelet egyes rendelkezései. 

Hatályát veszti a nevelési-oktatási 

intézmények névhasználatáról szóló 

31/2005. (XII. 22.) OM rendelet. 

Hatályát veszti a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről szóló 11/1994. 

(VI. 8.) MKM rendelet 

 

 

 

Személyügyi hírek 

 

 Jogszabály címe Megjelent
1
 Tárgy 

1 A köztársasági elnök 209/2012. 

(VIII. 22.) KE határozata 

MK 

109/2012.  

A köztársasági elnök a miniszterelnök előterjesztésére –  

1. az immunológia, a histaminbiológia, a molekuláris genetika terén végzett több évtizedes, határainkon túl is 

                                                 
1
 Magyar Közlöny – MK 

Hivatalos Értesítő - HÉ 
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kitüntetés adományozásáról  

2012. 

augusztus 22. 

nagyra becsült tudományos, kutatói munkásságáért, oktatói, publikációs és közéleti tevékenysége elismeréseként 

dr. Falus András Széchenyi-díjas immunológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis 

Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének egyetemi tanára, igazgatója részére MAGYAR 

ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL polgári tagozata kitüntetést adományozza. 

2. több mint három évtizedes kiemelkedő mesteredzői, világ- és olimpiai bajnokokat nevelő tevékenysége 

elismeréseként Kovácshegyi Ferenc úszó szakedző, mesteredző, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és 

Sporttudományi Kar Úszás és Vízisportok Tanszék, Jövő SC mestertanára részére, MAGYAR ÉRDEMREND 

LOVAGKERESZTJE polgári tagozata kitüntetést adományozza. 

 


