Jogszabály- és SE szabályzat figyelés

Státusz

2016. január 4. – január 22.
1-3. hét
Jogszabály címe

1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet
új

az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás
szabályairól

Megjelent

Hatály

MK_5. szám
2016.01.21.
2016.01.13..

Tárgy
Az Állami Egészségügyi Tartalékból biztosíthatóak
a) az egészségügyi válsághelyzetek felszámolása érdekében szükséges kapacitások,
az egészségügyi válsághelyzetek következtében keletkező többletigények,
b) az igénytámasztó szervek többletigényei,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó egészségügyi feladatok ellátásához kapcsolódó többletigények
és a katasztrófa-elhárítási feladatok ellátását szolgáló csapat-egészségügyi többletigények.
A tartalékkal való gazdálkodás feladatait az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet látja el.

1/2016. (I. 7.) EMMI utasítás

HÉ_1. szám

módosítás

2016.01.08.
miniszteri biztos kinevezéséről

2016.01.07.

4/2016. (I. 13.) EMMI utasítás

HÉ_2. szám

miniszteri biztos kinevezéséről

2016.01.13.

módosítás

2016.01.17.

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó
engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló
kormányrendelet hatályba lépésével összefüggésben egyes
miniszteri rendeletek módosításáról

Meghosszabbították 2016. június 30. napjáig dr. Maruzsa Zoltán Viktort miniszteri biztos
megbízását, aki egyes oktatási háttérintézményei átszervezésével kapcsolatos feladatkörében
eljárva ellátja különösen az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet feladatainak áttekintésével és
működésének átalakításával, továbbá az oktatási ágazat szakmai tevékenységéhez kapcsolódó
egyes további feladatok Oktatási Hivatalba történő integrálásával kapcsolatos tevékenységeket.

A 487/2015. (XII.30.) és a 490/2015. (XII.30.) kormányrendeletek által szabályozott kérdések
hatályon kívül helyezése.

2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet
módosítás

Dr. Solti Pétert az intézményirányítási és finanszírozási rendszer kialakításáért felelős miniszteri
biztos megbízása meghosszabbodott 2016. május 31-ig és megváltozott két új feladattal:
- javaslatot tesz a feladat- és teljesítményalapú finanszírozási rendszer felsőoktatásban történő
kialakítására,
- javaslatokat tesz a fenntartói irányítás szervezeti hatékonyságának a növelésére.

MK_6. szám
2016. 01. 16.

2016.01.15.
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Jogszabály- és SE szabályzat figyelés

Státusz

2016. január 4. – január 22.
1-3. hét

SE szabályozó dokumentum címe

Hatály

Tárgy

Ajándékok elfogadásának rendje

módosítás

2016.01.12.
K/4/2016. (I.06.) kancellári határozat

Katasztrófavédelmi és Polgári védelmi Szabályzat

módosítás

2016.01.08.
160/2015. (XII.17.) szenátusi határozat

Kollégiumok Főigazgatósága SZMRl

módosítás

2016.01.08.
156/2015. (XII.17.) szenátusi határozat

Követeléskezelési Szabályzat

módosítás

2016.01.15.
K/5/2016. (I.12.) kancellári határozat

Pénzkezelési Szabályzat

módosítás

2016.01.12.
K/2/2016. (I.05.) kancellári határozat

módosítás

Regionális, Intézményi Tudományos és Kutatásetikai Bizottság
(TUKEB) Ügyrend

2016.01.08.

157/2015. (XII. 17.) szenátusi határozat

Reprezentációs Kiadások Szabályzata

új

2016.01.12.
K/3/2015. (I.06.) kancellári határozat

Semmelweis Innovációs Díj adományozásának rendje

új

2016.01.08.
162/2015. (XII.17.) szenátusi határozat
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