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1 A Nemzeti Olimpiai Központ 

megteremtéséhez kapcsolódó 

további intézkedésekről szóló 

1394/2013. (VII. 2.) Korm. 

határozat 

MK 

113/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

július 2. 

  A Kormány  

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, 

hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

útján, és a kiemelt sportlétesítmény-

fejlesztésekkel sportberuházásokkal 

összefüggő kormányzati feladatok 

ellátásáért felelős kormánybiztos 

bevonásával kezdjen tárgyalásokat a 

„Nemzeti Olimpiai Központ” beruházás 

megvalósításához szükséges ingatlanok 

tulajdonjogának megszerzése érdekében, 

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, 

hogy – az 1. pont szerinti tárgyalás 

eredménytelensége esetén – a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján 

gondoskodjon a „Nemzeti Olimpiai 

Központ” beruházás megvalósításához 

szükséges ingatlanok tulajdonjogának a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel 

összhangban történő megszerzéséről, a 

szükséges eljárások megindításának 

kezdeményezéséről. 

2 A kiemelt sportlétesítmény-

fejlesztésekkel, 

sportberuházásokkal összefüggő 

kormányzati feladatok ellátásáért 

felelős kormánybiztos 

kinevezéséről és feladatairól szóló 

1395/2013. (VII. 2.) Korm. 

határozat 

MK 

113/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A határozat a kihirdetését 

követő napon – 2013. 

július 3-án lép – hatályba. 

A kiemelt sportlétesítmény-

fejlesztésekkel, sportberuházásokkal 

összefüggő kormányzati feladatok 

ellátásáért felelős kormánybiztos 

kinevezéséről és feladatairól szóló 

1149/2011. (V. 18.) Korm. határozat 

hatályát veszti. 

 

A Kormány a központi államigazgatási 

szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 

XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a 

hazai sportingatlan infrastruktúra 

fejlesztése, ezáltal a verseny-, utánpótlás- és 

szabadidősport számára magasabb 

színvonalú sportszolgáltatások nyújtása, 

valamint az olimpiai felkészülés 

sportszakmai feltételeinek megfelelő 

biztosítása érdekében az állam tulajdonában 

álló sportcélú ingatlanokat érintő, illetve a 

részben vagy egészben állami támogatásból 
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2013. 

július 2. 

megvalósuló egyéb tulajdonban álló 

ingatlanokat érintő sportcélú fejlesztési, 

felújítási és üzemeltetési feladatok 

koordinálására, a feladatok végrehajtásának 

ellenőrzésére – 2013. május 1. napjától 

2014. május 31. napjáig terjedő időtartamra 

– Vígh Lászlót kormánybiztossá nevezi ki. 

3 A hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenység 

minősítéséről szóló 2013. évi 

CXXV. törvény 

MK 

115/2013. 

 

 

 

2013. 

július 4. 

A törvény – egyes 

rendelkezéseit kivéve a 

kihirdetését követő 8. 

napon. – 2013. július 12-én 

lép – hatályba. 

1. A hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 

2. A közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény 

Az Országgyűlés a törvényt annak 

érdekében alkotja: hogy a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatók 

tevékenysége az elérhető legjobb általános 

környezeti előnyt eredményezze; valamint a 

közszolgáltatókat magasabb színvonalú 

közszolgáltatás nyújtására ösztönözze. 

4 Az Arany János Tehetséggondozó 

Program, az Arany János 

Kollégiumi Program és az Arany 

János Kollégiumi-Szakiskolai 

Program támogatásának igénylése, 

döntési rendszere, folyósítása, 

elszámolása és ellenőrzése részletes 

szabályairól szóló 46/2013. (VII. 4.) 

EMMI rendelet 

MK 

115/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

július 4. 

A rendelet a kihirdetését 

követő napon – 2013. 

július 5-én – lép hatályba, 

és 2015. december 31-én 

hatályát veszti. 

 Az Arany János Tehetséggondozó 

Programhoz a 2012/2013. tanév 2013. 

január 1-jétől augusztus 31-éig tartó 

időszakára kiegészítő programtámogatásra 

a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 

törvény 35. § (1) bekezdése szerinti 

köznevelési feladatot ellátó nem állami 

intézmény fenntartója abban az esetben 

jogosult, ha a Hátrányos Helyzetű Tanulók 

Arany János Tehetséggondozó Programja, a 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 

Kollégiumi Programja és a Halmozottan 

Hátrányos Helyzetű Tanulók 

Arany János Kollégiumi-Szakiskolai 

Programja támogatásának igénylése, 

döntési rendszere, folyósítása, elszámolása 

és ellenőrzése részletes szabályairól szóló 

30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet alapján 

ő vagy jogelődje vonatkozásában 

támogatási döntés született. 

5 A 2013/2014. tanév rendjéről szóló MK A rendelet a kihirdetését   
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47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet 115/2013. 

 

 

2013. 

július 4. 

követő napon – 2013. 

július 5-én – lép hatályba, 

és 2015. június 1-jén 

hatályát veszti. 

6 A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Alapító Okirata (a 

módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalva) 

HÉ 

33/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

július 5. 

Az egységes szerkezetű 

alapító okirat – a 2012. 

január 1-jétől a megyei 

intézményfenntartó 

központok fenntartásában 

lévő – a köznevelési 

intézmények beolvadása 

alapján 2013. április 1. 

napján lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a Klebelsberg 

Intézményfenntartó 

Központ 2013. január 1-

jén hatályba lépett 

16231/2013/KOIR 

iktatószámú alapító okirata 

hatályát veszti. 

  

7 Egyes egészségügyi és 

egészségbiztosítási tárgyú 

törvények módosításáról szóló 

2013. évi CXXVII. törvény 

MK 

116/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A törvény – egyes 

rendelkezéseit kivéve a 

kihirdetését követő napon 

– 2013. július 6-án lép – 

hatályba. 

1. Az egészségügyi hatósági és 

igazgatási tevékenységről szóló 1991. 

évi XI. törvény 

2. A magzati élet védelméről szóló 

1992. évi LXXIX. törvény 

3. Az egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló 1997. 

évi XLVII. törvény 

4. A kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 

5. Az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény 

6. Az emberi felhasználásra kerülő 
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gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. 

törvény 

7. Az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény 

8. A kémiai biztonságról szóló 2000. 

évi XXV. törvény 

9. Az egészségügyi tevékenység 

végzésének egyes kérdéseiről szóló 

2003. évi LXXXIV. törvény 

10. Az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerekről és egyéb, a 

gyógyszerpiacot szabályozó 

törvények módosításáról szóló 2005. 

évi XCV. törvény 

11. A biztonságos és gazdaságos 

gyógyszer- és 

gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 

valamint a gyógyszerforgalmazás 

általános szabályairól szóló 2006. évi 

XCVIII. törvény 

12. Az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló 2006. évi 

CXXXII. törvény 

13. A humángenetikai adatok 

védelméről, a humángenetikai 

vizsgálatok és kutatások, valamint 

a biobankok működésének 

szabályairól szóló 2008. évi XXI. 

törvény 

14. A szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 

15. A temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 

16. Az Egészségügyi Világszervezet 

Nemzetközi Egészségügyi 
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2013. 

július 5. 

Rendszabályainak kihirdetéséről 

szóló 2009. évi XCI. törvény 

8 Az oktatás szabályozására 

vonatkozó egyes törvények 

módosításáról szóló 2013. évi 

CXXIX. törvény 

MK 

116/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

július 5. 

A törvény – egyes 

rendelkezéseit kivéve a 

kihirdetését követő napon 

– 2013. július 6-án lép – 

hatályba. 

1. Az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 

2. A közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

3. A Magyar Tudományos 

Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 

törvény 

4. A személyi jövedelemadóról szóló 

1995. évi CXVII. törvény 

5. A személyi jövedelemadó 

meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról 

szóló 1996. évi CXXVI. törvény 

6. Az Országos Tudományos Kutatási 

Alapprogramokról szóló 1997. évi 

CXXXVI. törvény 

7. A külföldi bizonyítványok és 

oklevelek elismeréséről szóló 2001. 

évi C. törvény 

8. A lőfegyverekről és lőszerekről 

szóló 2004. évi XXIV. törvény 

9. A Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemről, valamint a 

közigazgatási, rendészeti és katonai 

felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CXXXII. törvény 

10. A nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 

11. A nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény 

 

9 Az Egészségügyi Világszervezet 

Nemzetközi Egészségügyi 

Rendszabályai végrehajtásának 

egyes kérdéseiről szóló 253/2013. 

MK 

116/2013. 

 

2013. 

A rendelet – a kihirdetését 

követő napon – 2013. 

július 6-án lép – hatályba. 

  



Jogszabályfigyelés 

2013. július 

 

 Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy 

 

 6 

(VII. 5.) Korm. rendelet július 5. 

10 Egyes egészségügyi és 

egészségbiztosítási tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

szóló 254/2013. (VII. 5.) Korm. 

rendelet 

MK 

116/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit kivéve a 

kihirdetését követő napon 

– 2013. július 6-án lép – 

hatályba. 

1. A kötelező egészségbiztosítási 

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásáról szóló 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 

2. Az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes 

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

Korm. rendelet 

3. A várólista alapján nyújtható 

ellátások részletes szabályairól szóló 

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

4. Az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló 2006. évi 

CXXXII. törvény végrehajtásáról 

szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 

5. Az egészségügyi technológiák 

egészségbiztosítási finanszírozásba 

történő befogadásának 

alapelveiről, feltételrendszeréről és 

részletes szabályairól, valamint a már 

befogadott technológiák 

körének felülvizsgálatáról és 

módosításáról szóló 180/2010. (V. 

13.) Korm. rendelet 

6. Az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény 

végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

7. A kábítószerekkel és pszichotróp 

anyagokkal, valamint az új 

pszichoaktív anyagokkal végezhető 

tevékenységekről, valamint ezen 

anyagok jegyzékre vételéről és 
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2013. 

jegyzékeinek módosításáról szóló 

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 

8. Az Országos Betegjogi, 

Ellátottjogi, Gyermekjogi és 

Dokumentációs Központról szóló 

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet 

9. A családok támogatásáról szóló 

1998. évi LXXXIV. törvény 

végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 

30.) Korm. rendelet 

10. Az egészségbiztosítási szervekről 

szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. 

rendelet 

11. A járóbeteg-ellátás keretében 

rendelt gyógyszerek, gyógyászati 

segédeszközök és 

gyógyfürdőellátások árához nyújtott 

támogatások elszámolásáról és 

folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 

31.) Korm. rendelet 

12. A gyógyszerek és a gyógyászati 

segédeszközök ismertetésével 

kapcsolatban kiszabott bírság 

pénzügyi teljesítésének feltételeiről 

és felhasználásáról szóló 338/2008. 

(XII. 30.) Korm. rendelet 

13. Az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálatról, a 

népegészségügyi szakigazgatási 

feladatok ellátásáról, valamint a 

gyógyszerészeti államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 

27.) Korm. rendelet 

14. A Gyógyszerészeti és 

Egészségügyi Minőség- és 

Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 
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július 5. 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 

11 Egyes egészségügyi dolgozók és 

egészségügyben dolgozók illetmény 

vagy bérnövelésének, valamint az 

ahhoz kapcsolódó támogatás 

igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 256/2013. (VII. 

5.) Korm. rendelet 

MK 

116/2013. 

 

 

 

2013. 

július 5. 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit kivéve – 

2013. július 15-én lép 

hatályba. 

  

12 Egyes foglalkoztatási tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

szóló 265/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet 

MK 

119/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

július 11. 

A rendelet a kihirdetését 

követő 5. napon – 2013. 

július16-án – lép hatályba. 

 

 

1. A munkába járással összefüggő 

terhek csökkentését célzó 

támogatásokról, valamint a 

munkaerő-toborzás támogatásáról 

szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. 

rendelet 

2. A Társadalmi Megújulás Operatív 

Program 1. prioritás 1.1.2. 

konstrukció: „Decentralizált 

programok a hátrányos helyzetűek 

foglalkoztatásáért”, valamint a 

Társadalmi Megújulás Operatív 

Program 1. prioritás 1.1.1. 

konstrukció: „Megváltozott 

munkaképességű emberek 

rehabilitációjának és 

foglalkoztatásának segítése” 

keretében nyújtható támogatásokról 

szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. 

rendelet 

3. A munkába járással kapcsolatos 

utazási költségtérítésről szóló 

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 

4. A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról 

és a szakmai irányítása alá tartozó 

szakigazgatási szervek feladat és 

hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 

28.) Korm. rendelet 
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13 A felsőoktatási intézmények 

finanszírozási problémáinak 

kezeléséhez a rendkívüli 

kormányzati intézkedésekre 

szolgáló tartalékból történő 

előirányzat-átcsoportosításról szóló 

1436/2013. (VII. 11.) Korm. 

határozat 

MK 

119/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

július 11. 

  A Kormány az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) 

bekezdésében biztosított jogkörében a 

felsőoktatási intézmények finanszírozási 

problémáinak kezeléséhez 4000,0 millió 

forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 

elszámolási, a fel nem használt rész 

tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a 

Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 

törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. 

melléklet XX. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, 

főiskolák cím, valamint 20. Fejezeti 

kezelésű előirányzatok cím, 3. Felsőoktatási 

feladatok támogatása alcím, 4. Felsőoktatási 

Struktúraátalakítási Alap jogcímcsoport 

javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. 

Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli 

kormányzati intézkedések cím terhére az 1. 

melléklet szerint. 

14 A nemzetiségi nevelési, oktatási 

feladatokhoz nyújtott kiegészítő 

támogatás igénylésének, döntési 

rendszerének, folyósításának, 

elszámolásának és ellenőrzésének 

részletes szabályairól szóló 50/2013- 

(VII. 15.) EMMI rendelet 

MK 

121/2013. 

 

 

 

2013. 

július 15. 

A rendelet a kihirdetését 

követő napon – 2013. 

július 16-án – lép hatályba 

és 2018. december 31-én 

hatályát veszti 

  

15 Az egészségügyi szolgáltatás 

keretében használt, éles vagy 

hegyes munkaeszközök által 

okozott sérülések megelőzésére, az 

ilyen eszközök használatából eredő 

kockázatok kezelésére, valamint az 

egészségügyi tevékenységet végző 

személyek tájékoztatására és 

MK 

121/2013. 

 

 

 

 

 

 

A rendelet a kihirdetését 

követő napon – 2013. 

július 16-án – lép hatályba. 

 A rendelet hatálya kiterjed 

a) a munkavállalót foglalkoztató 

egészségügyi szolgáltatóra, 

b) az egészségügyi szolgáltatónál 

közalkalmazotti jogviszonyban, 

munkaviszonyban, közszolgálati 

jogviszonyban, kormányzati szolgálati 

viszonyban, valamint szolgálati 
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képzésére vonatkozó 

követelményekről szóló 51/2013. 

(VII. 15.) EMMI rendelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

július 15. 

jogviszonyban foglalkoztatott, 

egészségügyi tevékenységet végző 

természetes személyre, 

c) a b) pont hatálya alá nem tartozó, az 

egészségügyi szolgáltatónál a szolgáltató 

működőképességének, illetve az 

egészségügyi szolgáltatások 

üzemeltetésének biztosítása céljából 

munkavégzésre irányuló jogviszony 

alapján tevékenységet végző természetes 

személyre, és 

d) a közvetlenül az egészségügyi ágazathoz 

kapcsolódó szolgáltatásokban és 

tevékenységekben részt vevő 

gyakornokokra és tanulókra. 

A munkavégzés során az éles vagy hegyes 

eszközök által a munkavállalóknak okozott 

sérülések és fertőzések kockázatának 

megszüntetéséhez vagy minimálisra 

csökkentéséhez elsődlegesen az expozíció 

megelőzésére kell törekedni. 

16 A gyógyászati segédeszközök 

társadalombiztosítási támogatásba 

történő befogadásáról, 

támogatással történő rendeléséről, 

forgalmazásáról, javításáról és 

kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 

14.) EüM rendelet, valamint a 

magasabb összegű családi pótlékra 

jogosító betegségekről és 

fogyatékosságokról szóló 5/2003. 

(II. 19.) ESZCSM rendelet 

módosításáról szóló 53/2013. (VII. 

19.) EMMI rendelet 

MK 

124/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

július 19. 

A rendelet a kihirdetése 

napján – 2013. július 19. 

17 órakor – lép hatályba. 

1. A gyógyászati segédeszközök 

társadalombiztosítási támogatásba 

történő befogadásáról, támogatással 

történő rendeléséről, forgalmazásáról, 

javításáról és kölcsönzéséről szóló 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 

2. A magasabb összegű családi 

pótlékra jogosító betegségekről és 

fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 

19.) ESZCSM rendelet 

 

17 A külföldi oktatói mobilitásról 

szóló 1463/2013. (VII. 24.) Korm. 

MK 

126/2013. 

  A Kormány felhatalmazza az érintett 

minisztereket a külföldi oktatói mobilitás 
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határozat  

 

 

 

 

2013. 

július 24. 

nemzetközi igényeinek felmérésére, 

feltételeiről való tárgyalások folytatására, 

valamint a külpolitikai prioritások mentén 

kétoldalú oktatási csere-megállapodások 

keretén belül a Balassi Intézet 

Vendégoktatói Irodával egyeztetve oktatói 

álláshelyek létrehozására és támogatására. 

18 Az Állatkísérleti Tudományos 

Etikai Tanácsról szóló 1465/2013. 

(VII. 24.) Korm. határozat 

MK 

126/2013. 

 

 

 

2013. 

július 24. 

A határozat a közzétételét 

követő napon – 2013. 

július 25-én – lép hatályba. 

 A Kormány a tudományos célból 

felhasznált állatok védelmét és jólétét 

érintő kérdések megtárgyalása, valamint a 

terület széles körű társadalmi, tudományos 

és szakmai megalapozása érdekében 

Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsot 

hoz létre. 

19 Az Országos Állatvédelmi és 

Állatjóléti Tanácsról szóló 

1377/2013. (VI. 27.) Korm. 

határozat, az Országos 

Vadgazdálkodási Tanácsról, 

valamint a területi vadgazdálkodási 

tanácsokról szóló 1380/2013. (VI. 

27.) Korm. határozat, valamint a 

Puskás Tivadar Közalapítvány 

megszüntetésével kapcsolatos 

feladatokról szóló 1284/2013. (V. 

27.) Korm. határozat módosításáról 

szóló 1466/2013. (VII. 24.) Korm. 

határozat 

MK 

126/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

július 24. 

A határozat a közzétételét 

követő napon – 2013. 

július 25-én – lép hatályba. 

1. Az Országos Állatvédelmi és 

Állatjóléti Tanácsról szóló 

1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozat 

2. Az Országos Vadgazdálkodási 

Tanácsról, valamint a területi 

vadgazdálkodási tanácsokról szóló 

1380/2013. (VI. 27.) Korm. határozat 

3. A Puskás Tivadar Közalapítvány 

megszüntetésével kapcsolatos 

feladatokról szóló 1284/2013. (V. 

27.) Korm. határozat 

 

20 Az oktatási esélyegyenlőséget 

szolgáló támogatásokról szóló 

54/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 

MK 

128/2013. 

 

2013. 

július 26. 

A rendelet a kihirdetését 

követő napon - 2013. 

július 27-én – lép hatályba 

és 2014. június 30-án 

hatályát veszti. 

  

21 Az oktatási igazolványokról szóló 

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

MK 

129/2013. 

A rendelet a kihirdetését 

követő napon - 2013. 

Az oktatási igazolványokról szóló 

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet  
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módosításáról szóló 56/2013. (VII. 

31.) Korm. rendelet 

 

2013. 

július 29. 

július 30-án – lép hatályba. 

22 A Nemzeti Tehetség Program 

végrehajtásának 2013–2014. évi 

cselekvési programjáról szóló 

1490/2013. (VII. 29.) Korm. 

határozat 

MK 

129/2013. 

 

2013. 

július 29. 

A határozat a közzétételt 

követő napon – 2013. 

július 30-án – lép hatályba. 

  

23 Az egyes gyógyszerészeti és 

orvostechnikai tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 

56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 

MK 

130/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit kivéve – 

2013. augusztus 1-jén lép 

hatályba 

1. Az emberen végzett 

orvostudományi kutatásokról szóló 

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 

2. Az emberi felhasználásra kerülő 

gyógyszerek rendeléséről és 

kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) 

ESZCSM rendelet 

3. A fokozottan ellenőrzött szernek 

minősülő gyógyszerek orvosi 

rendelésének, gyógyszertári 

forgalmazásának, egészségügyi 

szolgáltatóknál történő 

felhasználásának, nyilvántartásának 

és tárolásának rendjéről szóló 

43/2005. (X. 15.) EüM rendelet 

4. Az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerek forgalomba hozataláról 

szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM 

rendelet 

5. A közforgalmú, fiók- és 

kézigyógyszertárak, továbbá intézeti 

gyógyszertárak működési, szolgálati 

és nyilvántartási rendjéről szóló 

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 

6. A gyógyszerrendeléshez 

használandó számítógépes program 

minősítésének szabályairól szóló 

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 
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2013. 

július 30. 

7. A gyógyszertárban forgalmazható, 

valamint kötelezően készletben 

tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 

8.) EüM rendelet 

8. Az orvostechnikai eszközökről 

szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 

9. A háziorvosok indikátor alapú 

teljesítményértékeléséről és az 

orvosok gyógyszerrendelése 

értékelésének egyes szabályairól 

szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI 

rendelet 

10. Az egyes állati eredetű szövetek 

felhasználásával gyártott 

orvostechnikai eszközökről szóló 

52/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet 

hatályát veszti. 

11. A gyógyszerekkel folytatott 

nagykereskedelmi és párhuzamos 

import tevékenységről szóló 53/2004. 

(VI. 2.) ESZCSM rendelet. 
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