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1 A Magyarország Kormánya és 

Georgia Kormánya közötti 

oktatási, tudományos és kulturális 

együttműködésről szóló egyezmény 

kihirdetéséről szóló 381/2013. (XI. 

4.) Korm. rendelet 

MK 

182/2013. 

 

 

 

2013. 

november 4. 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – a 

kihirdetését követő 

napon - 2013. 

november 5-én – 

lép hatályba. 

  

2 Egyes foglalkoztatási tárgyú 

törvények módosításáról szóló 

2013. évi CLXXIX. törvény 

MK 

185/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

november 8. 

A törvény – egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – a 

kihirdetését követő 

hónap első napján 

– 2013. december 

1-jén lép hatályba. 

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. 

évi IV. törvény 

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 

3. A munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. törvény 

4. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi 

LXVI. törvény 

5. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 

1996. évi LXXV. törvény 

 

3 A felnőttképzési tevékenység 

folytatásához szükséges 

engedélyezési eljárásra és 

követelményrendszerre, a 

felnőttképzést folytató intézmények 

nyilvántartásának vezetésére, 

valamint a felnőttképzést folytató 

intézmények ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokról 

szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. 

rendelet 

MK 

186/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

november 13-án – 

lép hatályba. 

1. A könyvviteli szolgáltatást végzők 

nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. 

(V. 5.) Korm. rendelet 

2. A szakmai vizsga megszervezésére 

vonatkozó engedély kiadásának és a 

vizsgaszervezési tevékenység 

ellenőrzésének részletes szabályairól 

szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 

3. A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a 

szakmai irányítása alá tartozó 

szakigazgatási szervek feladat és 

hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 

4. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 

Gyermekjogi és Dokumentációs 

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

Korm. rendelet 

5. Az állam által elismert 

A felnőttképzési tevékenység folytatására 

irányuló engedély kiadása, az engedély 

módosítása vagy kiegészítése iránti 

kérelmet, továbbá az engedély 

kiegészítésére irányuló bejelentést a 

Nemzeti Munkaügyi Hivatalhoz (a 

továbbiakban: NMH) kell benyújtani 

elektronikus úton az NMH honlapján erre a 

célra rendszeresített online felületen 

megtalálható elektronikus űrlap 

kitöltésével. Az NMH-nak a kérelem és 

bejelentés tárgyában meghozott döntése 

ellen a szakképzésért és felnőttképzésért 

felelős miniszterhez lehet fellebbezést 

benyújtani. 



Jogszabályfigyelés 

2013. november 

 

 Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

november 12. 

szakképesítések szakmai 

követelménymoduljairól szóló 217/2012. 

(VIII. 9.) Korm. rendelet 

6. A közszolgálati tisztviselők 

továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 

28.) Korm. rendelet 

7. Hatályát veszti a felnőttképzést 

folytató intézmények és a felnőttképzési 

programok akkreditációjának 

szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) 

Korm. rendelet 

8. Hatályát veszti a felnőttképzési 

tevékenység megkezdésének és 

folytatásának részletes szabályairól szóló 

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 

9. Hatályát veszti az akkreditációs eljárás 

és követelményrendszer részletes 

szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) 

FMM rendelet. 

4 Az egyes egészségügyi dolgozók és 

egészségügyben dolgozók 

illetmény- vagy bérnövelésének, 

valamint az ahhoz kapcsolódó 

támogatás igénybevételének 

részletes szabályairól szóló 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 394/2013. XI. 

14.) Korm. rendelet 

MK 

187/2013. 

 

 

 

 

 

2013. 

november 14. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

november 15-én – 

lép hatályba. 

1. Az egyes egészségügyi dolgozók és 

egészségügyben dolgozók illetmény- 

vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz 

kapcsolódó támogatás igénybevételének 

részletes szabályairól szóló 256/2013. 

(VII. 5.) Korm. rendelet 

 

5 Egyes egészségügyi és 

egészségbiztosítási tárgyú 

miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 68/2013. (XI. 

15.) EMMI rendelet 

MK 

189/2013. 

 

 

 

 

 

 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – a 

kihirdetését követő 

napon - 2013. 

november 16-án – 

lép hatályba. 

1. A kötelező egészségbiztosítás 

keretében igénybe vehető 

meddőségkezelési eljárásokról szóló 

49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 

2. Az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvénynek a szerv- és 

szövetátültetésre, valamint -tárolásra és 

egyes kórszövettani vizsgálatokra 
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vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról 

szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 

3. Az emberi reprodukcióra irányuló 

különleges eljárások végzésére 

vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és 

embriókkal való rendelkezésre és azok 

fagyasztva tárolására vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) 

NM rendelet 

4. Az egészségügyi intézmények 

katasztrófaterveinek tartalmi 

követelményeiről szóló 29/2000. (X. 30.) 

EüM rendelet 

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. A magasabb összegű családi pótlékra 

jogosító betegségekről és 

fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 

19.) ESZCSM rendelet 

7. A biocid termékek előállításának és 

forgalomba hozatalának feltételeiről 

szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–

FVM–KvVM együttes rendelet 

8. A rendkívüli eseményekkel, 

katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és 

adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV. 

12.) EüM rendelet 

9. A várólista-sorrend kialakításának és 

az eltérés lehetőségének egészségügyi 

szakmai feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 

27.) EüM rendelet 

10. A várólista adatainak honlapon 
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2013. 

november 15. 

történő közzétételére vonatkozó 

szabályairól szóló 46/2006. (XII. 27.) 

EüM rendelet 

11. A gyógyászati segédeszközök 

társadalombiztosítási támogatásba 

történő befogadásáról, támogatással 

történő rendeléséről, forgalmazásáról, 

javításáról és kölcsönzéséről szóló 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 

12. A határon túli magyarok 

magyarországi egészségügyi ellátásának 

támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) 

EüM rendelet 

13. A kábítószer-függőséget gyógyító 

kezelés, kábítószer-használatot kezelő 

más ellátás vagy megelőző-felvilágosító 

szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. 

(XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendelet 

14. Az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat egyes 

közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

jellegű szolgáltatásaiért fizetendő 

díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM 

rendelet 

6 A térítési díj ellenében igénybe 

vehető egyes egészségügyi 

szolgáltatások térítési díjáról szóló 

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 434/2013. (XI. 

19.) Korm. rendelet 

MK 

191/2013. 

 

 

2013. 

november 19. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

november 20-án – 

lép hatályba. 

1. A térítési díj ellenében igénybe vehető 

egyes egészségügyi szolgáltatások 

térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) 

 

7 A sportfegyelmi felelősségről szóló 

39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, 

valamint a doppingellenes 

tevékenység szabályairól szóló 

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 436/2013. (XI. 

MK 

191/2013. 

 

 

 

2013. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

8. napon – 2013. 

november 27-én – 

lép hatályba. 

1. A sportfegyelmi felelősségről szóló 

39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 

2. A doppingellenes tevékenység 

szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) 

Korm. rendelet 
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19.) Korm. rendelet november 19. 

8 A finanszírozott egészségügyi 

szakellátást nyújtó egészségügyi 

szolgáltatók adósságának 

rendezésére fordítható 

konszolidációs támogatásról szóló 

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 

MK 

191/2013. 

 

 

2013. 

november 19. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

november 20-án – 

lép hatályba. 

1. Az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól 

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

 

9 Az egyes egészségügyi tárgyú 

miniszteri rendeleteknek az 

egészségügyi ágazati képzésekkel 

összefüggő módosításáról szóló 

69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelet 

MK 

191/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

november 19. 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

november 20-án – 

lép hatályba. 

1. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakmai képzés részletes szabályairól 

szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 

2. Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 

3. Az orvosok, fogorvosok, 

gyógyszerészek és az egészségügyi 

felsőfokú szakirányú szakképesítéssel 

rendelkezők folyamatos 

továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 

29.) NEFMI rendelet 

4. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképesítés megszerzéséről szóló 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 

5. A szakorvosok, szakfogorvosok, 

szakgyógyszerészek és 

szakpszichológusok egészségügyi 

szakirányú szakmai továbbképzéséről 

szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 

 

9 Egyes gyógyszerészeti tárgyú 

miniszteri rendeletek 

jogharmonizációs célú 

módosításáról szóló 70/2013. (XI. 

19.) EMMI rendelet 

MK 

191/2013. 

 

 

 

 

2013. 

november 19. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

november 20-án – 

lép hatályba. 

1. A gyógyszerekkel folytatott 

nagykereskedelmi és párhuzamos import 

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

ESZCSM rendelet 

2. Az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerek farmakovigilanciájáról 

szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI 

rendelet 
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10 A Köznevelési Érdekegyeztető 

Tanácsról szóló 1854/2013. (XI. 19.) 

Korm. határozat 

MK 

191/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

november 19. 

A határozat a 

közzétételét 

követő napon – 

2013. november 

20-án – lép 

hatályba. 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 6. § (6) 

bekezdésre hivatkozással, ágazati 

jelentőségű kérdésekben az oktatásért 

felelős miniszter az országos 

önkormányzati érdekszövetségek 

bevonásával az érintett ágazatban a 

reprezentatív szakszervezetekkel az ágazati 

sajátosságoknak megfelelően ágazati 

érdekegyeztető fórumot, Köznevelési 

Érdekegyeztető Tanácsot hoz létre és 

működtet. 

11 Az Országos Köznevelési Tanácsról 

és az Országos Nemzetiségi 

Tanácsról szóló 1855/2013. (XI. 19.) 

Korm. határozat 

MK 

191/2013. 

 

 

 

2013. 

november 19. 

A határozat a 

közzétételét 

követő napon – 

2013. november 

20-án – lép 

hatályba. 

 A közneveléssel kapcsolatos döntések 

szakmai előkészítésében az Országos 

Köznevelési Tanács közreműködik. 

Az Országos Köznevelési Tanács az 

oktatásért felelős miniszter javaslattevő, 

véleményező és tanácsadói tevékenységet 

végző országos szakértői testülete 

12 A gyógyszertámogatás és a 

gyógyászati segédeszköz támogatás 

kiadásainak 2013. év végi 

finanszírozásához szükséges 

intézkedésekről szóló 1872/2013. 

(XI. 22.) Korm. határozat 

MK 

194/2013. 

 

 

2013. 

november 22. 

   

13 A tankönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről 

szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI 

rendelet módosításáról szóló 

72/2013. (XI. 26.) EMMI rendelet 

MK 

196/2013. 

 

 

2013. 

november 26. 

A rendelet a 

kihirdetését követő 

napon – 2013. 

november 27-én – 

lép hatályba. 

1. A tankönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. 

(II. 28.) EMMI rendelet 

 

14 A Magyarország Kormánya és a 

Török Köztársaság Kormánya 

között az egészségügy és az 

orvostudományok területén történő 

MK 

198/2013. 

 

 

A rendelet – egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – a 

kihirdetését követő 
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együttműködésről szóló 

megállapodás kihirdetéséről szóló 

444/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 

 

2013. 

november 28. 

napon – 2013. 

november 29-én – 

lép hatályba. 

15 Az egészségügyi tárgyú, uniós 

finanszírozású projektek 

támogatástartalmának az önerő 

halasztott hozzárendelésével 

történő kifizetéséhez történő 

hozzájárulásról szóló 1885/2013. 

(XI. 29.) Korm. határozat 

MK 

199/2013. 

 

 

 

2013. 

november 29. 

   

 

 

 

Személyügyi hírek 
 

 Jogszabály címe Megjelent
1
 Tárgy 

1 Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való 

hozzájárulásról szóló 478/2013. (XI. 4.) 

KE határozat 

MK 

478/2013. 

 

2013. november 4. 

 Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény 52. § (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a 

köztársasági elnök hozzájárul, hogy a Semmelweis Egyetem rektora Virághné dr. Hellinger Évát 

„Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae” kitüntetéssel doktorrá avassa. 

 

                                                 
1
 Magyar Közlöny – MK 

Hivatalos Értesítő - HÉ 


