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1 A fertőző betegségek jelentésének 

rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) 

EMMI rendelet  

MK 

3/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. január 16. 

A rendelet 2014. 

február 1-jén lép 

hatályba. 

Hatályát veszti a fertőző betegségek 

jelentésének rendjéről szóló 63/1997. 

(XII. 21.) NM rendelet. 

A betegellátó az egészségügyi és a 

hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 

XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 

15. § (1) bekezdése szerinti jelentést a 

fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről szóló 

miniszteri rendeletben meghatározott 

esetdefinícióknak megfelelően, az 

értesülést követő 24 órán belül teszi meg 

az érintett lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerint illetékes egészségügyi 

államigazgatási szerv részére. 

2 Az egységes egészségügyi ágazati 

humánerőforrás 

monitoringrendszer működésének 

részletes szabályairól szóló 2/2014. 

(I. 16.) EMMI rendelet 

MK 

3/2014. 

 

 

2014. január 16. 

A rendelet a 

kihirdetését 

követő napon – 

2014. január 17-

én – lép hatályba. 

Hatályát veszti az egységes 

egészségügyi ágazati humánerőforrás-

monitoringrendszer működésének 

részletes szabályairól szóló 36/2009. 

(XI. 3.) EüM rendelet. 

 

3 Egyes gyógyszerészeti és 

orvostechnikai tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 

3/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 

MK 

3/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet – 

egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – a 

kihirdetését 

követő napon – 

2014. január 17- 

én – lép hatályba. 

1. Az emberen végzett orvostudományi 

kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) 

EüM 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 

nagykereskedelmi és párhuzamos 

import tevékenységről szóló 53/2004. 

(VI. 2.) ESZCSM rendelet 

5. Az emberi felhasználásra kerülő 

vizsgálati készítmények klinikai 
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vizsgálatáról és a helyes klinikai 

gyakorlat alkalmazásáról szóló 

35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet 

6. 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 

7. Az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerek gyártásának személyi és 

tárgyi feltételeiről szóló 44/2005. (X. 

19.) EüM rendelet 

8. Az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerek forgalomba hozataláról 

szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 

9. A gyógyászati segédeszközök 

társadalombiztosítási támogatásba 

történő befogadásáról, támogatással 

történő rendeléséről, forgalmazásáról, 

javításáról és kölcsönzéséről szóló 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 

10. A közforgalmú, fiók- és 

kézigyógyszertárak, továbbá intézeti 

gyógyszertárak működési, szolgálati és 

nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. 

(IX. 19.) EüM rendelet 

11. A gyógyszerrendeléshez 

használandó számítógépes program 

minősítésének szabályairól szóló 

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 

12. Az orvostechnikai eszközökről 

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

13. Az egészségügyért felelős miniszter 
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2014. január 16. 

szabályozási feladatkörébe tartozó 

forgalmazási követelmények 

tekintetében eljáró 

megfelelőségértékelő szervezetek 

kijelölésének, valamint a kijelölt 

szervezetek tevékenységének különös 

szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) 

EüM rendelet 

4 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról 

szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 7/2014. 

(I. 17.) Korm. rendelet 

MK 

4/2014. 

 

 

2014. január 17. 

A rendelet a 

kihirdetését 

követő napon – 

2014. január 18-

án – lép hatályba. 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 

 

5 A NAP_13 kódszámú („Nemzeti 

Agykutatási Program támogatása” 

című) kiírásra érkezett projekt 

támogatásának jóváhagyásáról 

szóló 1010/2014. (I. 17.) Korm. 

határozat 

MK 

4/2014. 

 

 

 

2014. január 17. 

   

6 Egyes egészségbiztosítási tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról 

szóló 4/2014. (I. 20.) EMMI rendelet 

MK 

6/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet – 

egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – a 

kihirdetését 

követő napon – 

2014. január 21- 

én – lép hatályba. 

1. Az egészségügyi szakellátás 

társadalombiztosítási finanszírozásának 

egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) 

NM rendelet  

2. Az Egészségbiztosítási Alap terhére 

finanszírozható járóbeteg-szakellátási 

tevékenységek meghatározásáról, az 

igénybevétel során alkalmazandó 

elszámolhatósági feltételekről és 

szabályokról, valamint a teljesítmények 

elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) 

NEFMI rendelet 

3. A gyógyító-megelőző ellátás 

jogcímén az Egészségbiztosítási Alap 

terhére finanszírozható homogén 

betegségcsoportok kódolási és 

besorolási szabályairól szóló 10/2012. 
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2014. január 20. (II. 28.) NEFMI rendelet 

7 Az egyes köznevelési tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról 

szóló 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 

MK 

11/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. január 29. 

A rendelet – 

egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – a 

kihirdetését 

követő napon – 

2014. január 30- 

án – lép hatályba. 

1. A kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről, valamint 

egyes oktatási jogszabályok 

módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) 

OM rendelet 

2. A pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokról, a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekről és a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokban való 

közreműködés feltételeiről szóló 

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 

3. A kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

4. A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 

47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet 

 

8 Egyes gyógyszerészeti tárgyú és 

egyéb, a civil szervezetek 

támogatásával kapcsolatos 

rendeletek módosításáról szóló 

7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 

MK 

11/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. január 29. 

A rendelet – 

egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – a 

kihirdetését 

követő napon – 

2014. január 30- 

án – lép hatályba. 

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 finanszírozási eljárásrendekről 

szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet 

3. A Nemzeti Együttműködési Alappal 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 

 

9 A pedagógiai szakszolgálati 

intézmények működéséről szóló 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 

módosításáról szóló 8/2014. (I. 30.) 

EMMI rendelet 

MK 

12/2014. 

 

 

2014. január 30. 

A rendelet a 

kihirdetését 

követő napon – 

2014. január 31-

én – lép hatályba. 

A pedagógiai szakszolgálati 

intézmények működéséről szóló 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 
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