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státusz Jogszabály címe Megjelent Hatály Tárgy 

módosítás Az emberi erőforrások 

minisztere 32/2015. 

(VI.19.) EMMI rendelete 

 

 a nevelési – oktatási 

intézmények 

működéséről és a 

köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 

20/2012.(VIII.31.) EMMI 

rendelet módosításáról 

MK 85. szám 

 

http://www.magyarko

zlony.hu/dokumentum

ok/34b52f76b8d96c36

f11010a08d119a14c1

41a5f9/megtekintes 

 

 

2015. június 19. 

 

2015. június 20-tól 

hatályos. 

 

Egyes rendelkezései 

2015. szeptember 01-

től hatályosak. 

 

 

 

 

Az Intézményfelügyeleti Igazgatóság különös 

figyelmébe ajánljuk a jogszabály módosítás 

áttekintését. 

 

- életvitelszerű ott lakásnak minősül 

- tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, 

valamint a kollégiumi foglalkozásról való 

távolmaradás igazolása 

- nevelési-oktatási intézményben folytatott 

tanulói fegyelmi eljárás 

- fegyelmi büntetés megállapításának figyelembe 

veendő szempontok 

- intézmények közötti munkaközösség 

létrehozása 

- a köznevelési intézmény jogszabály szerinti 

megnevezése /szakképzési centrum/ 

- országos pedagógiai - szakmai ellenőrzés 

- a pedagógiai - szakmai ellenőrzés, a miniszter 

által elrendelt szakmai ellenőrzés és a fenntartó 

által indított törvényességi ellenőrzés szabályai 

- köznevelési intézmény nyilvántartásba vétele 

(ismételt nyilvántartásba vétel) 

- tanuló, gyermekbalesetek nyilvántartása, 

bejelentési kötelezettség 

- integrációs felkészítő szervezése 

- Híd I. programban szervezett nevelés-oktatás 

- a sportpolitikáért felelős miniszter, a 

környezetvédelemért felelős miniszter, a 

kultúráért felelős miniszter, a honvédelemért 

felelős miniszter, a földművelésügyi miniszter 

által közös programok kiadása, pályázatok 

kiírása. 

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/34b52f76b8d96c36f11010a08d119a14c141a5f9/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/34b52f76b8d96c36f11010a08d119a14c141a5f9/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/34b52f76b8d96c36f11010a08d119a14c141a5f9/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/34b52f76b8d96c36f11010a08d119a14c141a5f9/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/34b52f76b8d96c36f11010a08d119a14c141a5f9/megtekintes
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új A Kormány 1405/2015. 

(VI. 19.) Korm. 

határozata 

 

a 2014. évi költségvetési 

maradványok egy 

részének felhasználásáról 

és a céltartalékokból 

történő 

előirányzat-

átcsoportosításról 

MK 85. szám 

 

http://www.magyarko

zlony.hu/dokumentum

ok/34b52f76b8d96c36

f11010a08d119a14c1

41a5f9/megtekintes 

 

 

2015. június 19. 

 

2015. június 19. A Kormánya az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a Kvtv. 4. § (1) bekezdése szerinti 

céltartaléknak a  központi költségvetési szerveknél 

foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja 

finanszírozása érdekében történő felhasználása 

céljából 206  592  ezer forint egyszeri átcsoportosítását 

rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 

fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közszférában 

foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére, a  

XX. emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 14.  

Országos Mentőszolgálat cím javára, a 2. melléklet 

szerint.  

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter  

Határidő:  azonnal 

módosítás 33/2015.(VI. 24.) EMMI 

rendelet  

 

az érettségi vizsga 

részletes 

követelményeiről szóló 

40/2002. (V. 24.) OM 

rendelet módosításáról 

MK 89. szám 

 

http://www.magyarko

zlony.hu/dokumentum

ok/acc9caae2dd089b0

e526708dfb642d4dd1

3ddd9c/megtekintes 

 

2015. június 24. 

Ez a rendelet 2017. 

január 01-jén lép 

hatályba.  

 

- a szóbeli tételsorok formai és tartalmi jellemzői 

módosulnak 

 

módosítás 2015. évi LXXXI. 

törvény 

 

az adózással összefüggő 

egyes törvények 

módosításáról 

MK 90. szám 

 

http://kozlony.magyar

orszag.hu/dokumentu

mok/ff0088a9e6c2aa2

acddae26980ca9e44fc

abab7e/megtekintes 

 

2015. június  

 A Gazdasági Főigazgatóság kiemelt figyelmébe 

ajánljuk a jogszabály módosítás áttekintését. 

 

módosuló jogszabályok: 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény módosítása: magánnyugdíjpénztártól 

visszalépő tagi kifizetések,  családi kedvezmények, 

szociális hozzájárulási adó 

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény módosítása: a közcélú adomány 

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/34b52f76b8d96c36f11010a08d119a14c141a5f9/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/34b52f76b8d96c36f11010a08d119a14c141a5f9/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/34b52f76b8d96c36f11010a08d119a14c141a5f9/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/34b52f76b8d96c36f11010a08d119a14c141a5f9/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/34b52f76b8d96c36f11010a08d119a14c141a5f9/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/acc9caae2dd089b0e526708dfb642d4dd13ddd9c/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/acc9caae2dd089b0e526708dfb642d4dd13ddd9c/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/acc9caae2dd089b0e526708dfb642d4dd13ddd9c/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/acc9caae2dd089b0e526708dfb642d4dd13ddd9c/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/acc9caae2dd089b0e526708dfb642d4dd13ddd9c/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/ff0088a9e6c2aa2acddae26980ca9e44fcabab7e/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/ff0088a9e6c2aa2acddae26980ca9e44fcabab7e/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/ff0088a9e6c2aa2acddae26980ca9e44fcabab7e/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/ff0088a9e6c2aa2acddae26980ca9e44fcabab7e/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/ff0088a9e6c2aa2acddae26980ca9e44fcabab7e/megtekintes
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- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

módosítása: a háziorvos, védőnő vállalkozó 

 

- a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. 

évi LXXXI. törvény módosítása 

- az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és 

járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása 

- a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 

2008. évi LXVII. törvény módosítása 

- a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. 

törvény módosítása 

- a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi 

hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény 

módosítása 

- a társadalombiztosítás ellátásaira és 

a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. 

törvény módosítása 

- a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi 

XXXIV. törvény módosítása 
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státusz SE szabályozó 

dokumentum címe 

Megjelent Hatály Tárgy 

új Gépjárművek 

igénybevételének és 

használatának 

rendje 

június 23. 

 

http://semmelweis.hu/rektori-

hivatal/files/2015/06/Gepjarm

uvek-igenybevetelenek-es-

hasznalatanak-rendje-

K_2_2015_06_19.pdf 

 

2015. július 1. 

 

 

 

 

 

 

 

http://semmelweis.hu/rektori-hivatal/files/2015/06/Gepjarmuvek-igenybevetelenek-es-hasznalatanak-rendje-K_2_2015_06_19.pdf
http://semmelweis.hu/rektori-hivatal/files/2015/06/Gepjarmuvek-igenybevetelenek-es-hasznalatanak-rendje-K_2_2015_06_19.pdf
http://semmelweis.hu/rektori-hivatal/files/2015/06/Gepjarmuvek-igenybevetelenek-es-hasznalatanak-rendje-K_2_2015_06_19.pdf
http://semmelweis.hu/rektori-hivatal/files/2015/06/Gepjarmuvek-igenybevetelenek-es-hasznalatanak-rendje-K_2_2015_06_19.pdf
http://semmelweis.hu/rektori-hivatal/files/2015/06/Gepjarmuvek-igenybevetelenek-es-hasznalatanak-rendje-K_2_2015_06_19.pdf

