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1 A közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 

a szociális, valamint a gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtásáról szóló 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 19/2014. (II. 3.) 

Korm. rendelet 

MK 

14/2014. 

 

 

 

 

 

2014. február 3. 

A rendelet – a 

kihirdetését 

követő – napon 

2014. február 4-én 

lép hatályba. 

  

2 A TAMOP-3.1.2.B-13-2013-0001 

azonosító számú („A Nemzeti 

Alaptantervhez illeszkedő 

tankönyv-, taneszköz- és Nemzeti 

Közoktatási Portál fejlesztése” 

című) kiemelt projektjavaslat 

akciótervi nevesítéséről és 

támogatásának jóváhagyásáról 

szóló 1041/2014. (II. 6.) Korm. 

határozat 

MK 

15/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

2014. február 6. 

   

3 A Magyar Ápolók Napjáról szóló 

5/2014. (II. 7.) OGY határozat 

MK 

16/2014. 

 

 

 

 

 

2014. február 7. 

A határozat a 

közzététel napján 

– 2014. február 8-

án – lép hatályba. 

 Magyarország Országgyűlése – az ápolói 

munka megbecsülése érdekében – 

felismerve és tudva azt, hogy az ápolás 

presztízsének emelését, az ápolói életpálya 

fejlődésének előmozdítását minden 

eszközzel segíteni kell, Kossuth Zsuzsanna 

születésének évfordulóját, február 19-ét a 

Magyar Ápolók Napjává nyilvánítja. 

4 Az idegennyelv-tudást igazoló 

államilag elismert 

nyelvvizsgáztatásról és a külföldön 

kiállított, idegennyelv-tudást igazoló 

nyelvvizsgabizonyítványok 

Magyarországon történő 

honosításáról szóló 137/2008. (V. 

16.) Korm. rendelet módosításáról 

szóló 33/2014. (II. 18.) Korm. 

rendelet 

MK 

23/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

2014. február 18. 

A rendelet a 

kihirdetését 

követő 30. napon 

– 2014. március 

20-án – lép 

hatályba. 
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5 Egyes egészségügyi és 

egészségbiztosítási tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

szóló 40/2014. (II. 24.) Korm. 

rendelet 

MK 

26/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. február 24. 

Ez a rendelet – 

egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – a 

kihirdetését 

követő napon – 

2014. február 25-

én – lép hatályba. 

1. A kötelező egészségbiztosítás 

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. Az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételeiről, 

valamint a működési engedélyezési 

eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) 

Korm. rendelet 

4. Az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 

törvény végrehajtásáról szóló 

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 

5. 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 

6. Az egészségügyről szóló 1972. évi 

II. törvény végrehajtásáról szóló 

16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 

 

6 A felsőoktatási, valamint az 

államilag elismert 

nyelvvizsgarendszer működésével 

kapcsolatos közigazgatási hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjáról, azok mértékéről szóló 

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 

módosításáról szóló 10/2014. (II. 24.) 

MK 

26/2014. 

 

 

 

 

 

 

A rendelet a 

kihirdetését 

követő 31. napon 

– 2014. március 

27-én lép 

hatályba. 
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EMMI rendelet 2014. február 24. 

7 Egyes egészségügyi tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról 

szóló 11/2014. (II. 24.) EMMI 

rendelet 

MK 

26/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a rendelet – 

egyes 

rendelkezéseit 

kivéve – a 

kihirdetését 

követő napon – 

2014. február 25-

én – lép hatályba. 

1. A közúti járművezetők 

elsősegélynyújtási ismeretei 

megszerzésének igazolásáról szóló 

31/1992. (XII. 19.) NM rendelet 

2. A betegszállításról szóló 19/1998. 

(VI. 3.) NM rendelet 

3. 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 

4. Az egyes daganatos megbetegedések 

bejelentésének rendjéről szóló 24/1999. 

(VII. 6.) EüM rendelet 

5. A természetes gyógytényezőkről 

szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 

6. Az Állami Egészségügyi Tartalékkal 

való gazdálkodás szabályairól szóló 

17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet 

7. A gyógyintézetek vezetőjének és 

vezetőhelyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői 

megbízás betöltése érdekében kiírt 

pályázat részletes eljárási szabályairól 

szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 

8. A szerzett immunhiányos 

tünetcsoport kialakulását okozó 

fertőzés terjedésének megelőzése 

érdekében szükséges intézkedésekről 

és a szűrővizsgálatok elvégzésének 

rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) 

ESZCSM rendelet 

9. Az egészségügyi szolgáltatások 
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2014. február 24. 

nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről szóló 60/2003. 

(X. 20.) ESZCSM rendelet 

10. Az egészségügyi szolgáltatók és 

működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az 

egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 

11. A területi védőnői ellátásról szóló 

49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 

12. A várólista-sorrend kialakításának 

és az eltérés lehetőségének 

egészségügyi szakmai feltételeiről 

szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet 

13. A várólista adatainak honlapon 

történő közzétételére vonatkozó 

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

EüM rendelet 

14. A határon túli magyarok 

magyarországi egészségügyi 

ellátásának támogatásáról szóló 

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 

15. Az egészségügyi szolgáltatók 

hatósági szakfelügyeletéről, szakmai 

minőségértékeléséről és a minőségügyi 

vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) 

EMMI rendelet 

8 Egyes egészségügyi és sport tárgyú 

kormányrendeleteknek az új 

Polgári Törvénykönyv 

hatálybalépésével összefüggő 

módosításáról szóló 46/2014. (II. 26.) 

Korm. rendelet 

MK 

30/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet 2014. 

március 15-én lép 

hatályba. 

1. Az egészségügyről szóló 1972. évi 

II. törvény végrehajtásáról szóló 

16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 

2. Az önkéntes kölcsönös 

egészségpénztárak egészségügyi 

intézményeinek működési és 

üzemeltetési szabályairól szóló 

109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 

3. A Társadalombiztosítási Ár- és 
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2014. február 26. 

Támogatási Bizottság feladat- és 

hatásköréről, valamint működési 

rendjéről szóló 112/2000. (VI. 29.) 

Korm. rendelet 

4. Az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételeiről, 

valamint a működési engedélyezési 

eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) 

Korm. rendelet 

5. A sportfegyelmi felelősségről szóló 

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

6. A sport területén képesítéshez kötött 

tevékenységek gyakorlásához 

szükséges képesítések jegyzékéről 

szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. 

rendelet 

7. Az emberen végzett orvostudományi 

kutatások, az emberi felhasználásra 

kerülő vizsgálati készítmények klinikai 

vizsgálata, valamint az emberen történő 

alkalmazásra szolgáló, klinikai 

vizsgálatra szánt orvostechnikai 

eszközök klinikai vizsgálata 

engedélyezési eljárásának szabályairól 

szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. 

rendelet 

8. A gyógyszerek és orvostechnikai 

eszközök közbeszerzésének sajátos 

szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) 

Korm. rendelet 

9. A fekvőbeteg szakellátást nyújtó 

intézmények részére történő 

gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és 

fertőtlenítőszer beszerzések országos 

központosított rendszeréről szóló 

46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 
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Személyügyi hírek 
 

 Jogszabály címe Megjelent
1
 Tárgy 

1 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 

Bizottság egyes tagjai megbízatásának 

visszavonásáról és új tagok 

megbízásáról szóló 24/2014. (II. 19.) 

ME határozat 

MK 

24/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. február 19. 

A miniszterelnök a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (4) bekezdésében 

foglalt jogkörében, az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére 

dr. Klinghammer Istvánnak, az MTA rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi 

tanárának, 

dr. Nusser Zoltánnak, az MTA levelező tagjának, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete 

kutatóprofesszorának és 

dr. Vigh Andreának, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorának, egyetemi docensnek 

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági teendőinek ellátására adott megbízatását – 

lemondásukra való tekintettel – visszavonja, egyidejűleg 

dr. Fejérdy Pált, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanárát, 

dr. Kovács L. Gábort, az MTA rendes tagját, a Pécsi Tudományegyetem tudományos és innovációs 

rektorhelyettesét, egyetemi tanárt és 

dr. Kutnyánszky Csabát, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorhelyettesét, egyetemi docenst a 

Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági teendőinek ellátásával a 2014. február 1-jétől 

2018. február 28-áig terjedő időtartamra megbízza. 

 

                                                 
1
 Magyar Közlöny – MK 

Hivatalos Értesítő - HÉ 


