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státusz Jogszabály címe Megjelent Hatály Tárgy 

módosítás 192/2015. (VII. 21.) Korm. r. 
 
egyes egészségügyi és 

egészségbiztosítási tárgyú 

kormányrendeletek 

módosításáról 

MK 106. szám 
 
http://kozlony.magyaror

szag.hu/dokumentumok/

a458f51936803b6c4513

f61e6d2c77e4cf2d73ee/

megtekintes 
 
2015. július 21. 

2015. 07. 22., 
2015. 10. 01., 
2016. 01. 01. 

Az SE szempontjából relevánsabb módosuló 

Korm.rendeletek: 
- 43/1999. (III. 3.) Korm.rend az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól (A  védőnői szolgáltató jelentési és nyilvántartási 

kötelezettsége a  védőnői méhnyakszűrésről, valamint annak díja; 

Mi nem számolható el a finanszírozó felé járóbeteg-szakellátási 

teljesítményként;  az agyhalottból történő szervkivételnél 

a halottszállítás díj megtérítése; ápolási adatokról való 

jelentés; A háziorvosi szolgálat és a házi 

gyermekorvosi szolgálat egyes rendelkezései; Az aktív 

fekvőbeteg-szakellátás területén arc-, állcsont-

szájsebészet szakmában ellátást nyújtó szolgáltató 

díjazása; TVK módosítása  CT, MRI berendezés 

cseréje esetén) 
- 134/1999. (VIII. 31.) Korm.rend. a járóbeteg-ellátás keretében 

rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 

gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról 

és folyósításáról (közforgalmú gyógyszertárak  

kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási előlege, 

valamint működési támogatása; 
- 96/2003. (VII. 15.) Korm.rend. az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról (működési engedélyben szereplő 

valamely egészségügyi ellátás szüneteltetés bejelentése)  

- 337/2008. (XII. 30.) Korm. rend. az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 

törvény végrehajtásáról szóló (CT diagnosztika és 

az MRI diagnosztika szakmában az ellátási területet 

nem kell progresszivitási szintenként meghatározni) 
 

- 235/2009. (X. 20.) Korm.rend. 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 szabályai (engedélyező eljárás résztvevői, a kutatás 
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ellenőrzése) 

 323/2010. (XII. 27.) Korm.rend. az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról (OTH 

hatáskörei) 

 a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök 

közbeszerzésének sajátos szabályairól - 16/2012. (II. 16.) 

 pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenység - 

66/2012. (IV. 2.) 

 az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról - 

29/2015. (II. 25.) 

módosítás 193/2015. (VII. 21.) Korm. 

rendelet 

a munkába járással kapcsolatos 

utazási költségtérítésről 

MK 106. szám 

 

http://kozlony.magyarorsz

ag.hu/dokumentumok/a45

8f51936803b6c4513f61e6

d2c77e4cf2d73ee/megteki

ntes 

 

2015. július 21. 

2015. 08. 01.  A munkába járás költségének kiszámítása változik 
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