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státusz Jogszabály címe Megjelent Hatály Tárgy 

módosítás 37/2015. (VII. 10.) EMMI 

rendelet  
 
az új pszichoaktív anyaggá 

minősített anyagokról vagy 
vegyületcsoportokról szóló 

55/2014. (XII. 30.) EMMI 

rendelet módosításáról 
 

 

MK 101. szám 
 
http://kozlony.magyaror

szag.hu/dokumentumok/

eaf8330b32186ebcf73cb

1dc7f03607d427937d6/

megtekintes 
 
2015. július 10. 

2015. 07. 11. az új pszichoaktív anyagok jegyzése módosult 

új 2015. évi CXXIII. törvény 

 
az egészségügyi 

alapellátásról 

 

MK 102. szám 
 
http://kozlony.magyaror

szag.hu/dokumentumok/

770146891162d8fc104a

ff9e9002237873db70ef/

megtekintes 
 
2015. július 13. 

2015. 08. 01.,  
2016. 01. 01.,  
2017. 01. 01. 

Az Eütv.-ben az alapellátás kereteit hatályon kívül helyezi 

és helyette egy önálló törvényben, kisebb módosítással 

kísérli meg rendezni az alapellátás kereteit. 

 

módosítás 2015. évi CXXIX. törvény 
 
az információs 

önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. 

törvény, 
továbbá egyes más 

törvények módosításáról 

MK 102. szám 
 
http://kozlony.magyaror

szag.hu/dokumentumok/

770146891162d8fc104a

ff9e9002237873db70ef/

megtekintes 
 
2015. július 13. 

2015. 07. 16., 
2015. 10. 01. 

Külön összeállításban ismertetjük részletesen a 

módosítást. 

 

módosítás 2015. évi CXXXI. törvény 
 
egyes, a felsőoktatás 

szabályozására vonatkozó 

törvények 
módosításáról 

MK 102. szám 
 
http://kozlony.magyaror

szag.hu/dokumentumok/

770146891162d8fc104a

ff9e9002237873db70ef/

megtekintes 
 
2015. július 13. 

2015. 07. 21.,  
2015. 09. 01., 
2016. 01. 01., 
2016.09. 01. 
 

Külön összeállításban fogjuk jövő hét elején ismertetni 

részletesen a módosítást. 
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módosítás 36/2015. (VII. 15.) EMMI 

rendelet 
 
az egészségügyi szakellátás 

társadalombiztosítási 
finanszírozásának egyes 

kérdéseiről szóló 9/1993. 

(IV. 2.) 
NM rendelet módosításáról 

MK 103. szám 
 
http://kozlony.magyaror

szag.hu/dokumentumok/

78f03c478749f053c6faf

709edbb2441e6ddea99/

megtekintes 
 
2015.07.15. 

2015. 07. 16. A járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott ellátások 

tevékenységi kódjait és teljesítmény-pontértékét tartalmazó 

2. számú melléklet kiegészül az onkológiai indikációjú CT, 

MR diagnosztikával (14 napon belül történő elvégzése és 

rosszindulatú daganatos kórkép igazolódása esetén), 2015. 

május 31-ét követő teljesítmények esetén. 
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státusz SE szabályozó 

dokumentum címe 

Megjelent Hatály Tárgy 

módosítás Kommunikációs 

Szabályzat 

E/1/2015. (VII.13.) 

kancellári és rektori 

határozat 

 

http://semmelweis.hu/

jogigfoig/files/2015/0

7/Kommunikacios_Sz

abalyzat_2015_07_15.

pdf 

 

2015. július 17. 

2015. július 18.  
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