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Státusz Jogszabály címe Megjelent Hatály Tárgy 

módosítás 

47/2015. (X. 19.) EMMI rendelet 

 

egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú, valamint 

gyógyászati segédeszközökkel és gyógyászati 

ellátásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról 

MK 156. szám 

 

 

 

2015. 10.19. 

 

2015.10.20. 

 Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 

módosítása 

 Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető 

gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet módosítása 

 A gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési 

feltételeiről szóló 39/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása 

 Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 

28.) ESZCSM rendelet módosítása 

 A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 

53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosítása 

 A humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005. (VI. 10.) 

EüM rendelet módosítása 

 A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári 

forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és 

tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosítása 

 Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) 

EüM rendelet módosítása 

 A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 

támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. 

(III. 14.) EüM rendelet módosítása 

 közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, 

szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása 

 Az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási 

követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a 

kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet 

módosítása 

 A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése 

értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása 

 Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 

22.) EMMI rendelet módosítása 

 közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, 

szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása 

 Az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási 

követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a 

kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet 

módosítása 

 A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése 

értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása 

 Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 

22.) EMMI rendelet módosítása 
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