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Státusz Jogszabály címe Megjelent Hatály Tárgy 

módosítás 

333/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 

 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési 

rendszerről, a Rezidens Támogatási Program 

ösztöndíjairól, 

valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 

162/2015. 

(VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról 

 

MK_169 

 

2015.11.10. 

2015. 11. 11. 

- A  képzési keretszámok tervezhetősége érdekében a  tárgyévben általános orvos képzésben 

oklevelet szerző személy – a képző intézménye útján – elektronikus úton, az oklevél 

kézhezvételétől számított legkésőbb harminc napon belül tájékoztatja az ENKK-t, hogy 

szakorvosi szakképzését Magyarországon, támogatott képzésben kívánja-e megszerezni és ha 

igen, mely évben tervezi a támogatott szakképzésbe történő bekapcsolódást. 

- Ki lehet tutor 

- Szakképzési megállapodás kezdeményezés szabályai és annak elmaradásának 

jogkövetkezményei 

- Szakképzés megszakítása 

 

módosítás 

35/2015. (XI. 10.) IM rendelet 

 

a bírósági végrehajtói díjszabásról 

 

 

 

 

MK_169 

 

2015.11.10. 

2015. 12. 11. 

Ezt a rendeletet a hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő eljárásokban, 

a hatálybalépését követően tett, díjfizetési felhívásra, díjjegyzék elkészítésére irányuló 

végrehajtói intézkedés során kell alkalmazni. 

 

Hatályát veszti a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet. 

új 

1797/2015. (XI. 10.) Korm. határozat 

 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez 

kapcsolódó állami támogatások 2016. évi biztosítása 

érdekében szükséges pénzügyi forrás biztosításáról 

MK_169 

 

2015.11.10. 

 

A Kormány rendelkezett az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel összefüggő állami 

támogatások biztosítása céljából 

a) 41,0 millió forint többletforrás  rendelkezésre állásáról az Egészségügyi szakképzési 

(rezidens) rendszer működésének támogatása jogcímcsoporton és 

b) 547,5 millió forint többletforrás  rendelkezésre állásáról Egészségügyi 

Nyilvántartási és Képzési Központ alcímen. 

 

1798/2015. (XI. 10.) Korm. határozat 

 

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 

cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú 

humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport 

előirányzat túllépésének jóváhagyásáról 

MK_169 

 

2015.11.10. 

 

A Kormány jóváhagyta a Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 

jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb 29 295 700 ezer forint összeggel történő 

túllépését. 

módosítás 

50/2015. (XI. 12.) EMMI rendelet 

 

az orvosi bélyegzőkről 

  

MK 171 

 

2015.11.12. 

 

2015. 12. 27. 

Orvosi bélyegző kiállítását, a megrongálódott, a használatra alkalmatlanná vált vagy módosítandó 

bélyegző cseréjét, az  elveszett bélyegző pótlását a bélyegző használatára jogosult orvos az OEP-

nél kezdeményezheti.  

A bélyegzőn az orvosnak  

a) a  működési nyilvántartásban szereplő, egészségügyi tevékenység végzése során használt 

nevét, ennek hiányában az alapnyilvántartásban szereplő saját családi és utónevét (a továbbiakban 

együtt: orvosi név),  

b) az alapnyilvántartási számát és  

c) az „orvos” szót kell feltüntetni. 

 

Hatályát veszti orvosi bélyegzőkről szóló 20/1991. (XI. 5.) NM rendelet. 

 

http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/ccc730c61ba54cf9a4b5b3d46f253c073f7f3459/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/ccc730c61ba54cf9a4b5b3d46f253c073f7f3459/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/ccc730c61ba54cf9a4b5b3d46f253c073f7f3459/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/ccc730c61ba54cf9a4b5b3d46f253c073f7f3459/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/b3f245eb4393a3e050a200aa66715fafb49dcb45/megtekintes
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Státusz SE szabályozó dokumentum Megjelent Hatály Tárgy 

módosítás 
Létesítmény-fenntartási 

szabályzat 

SE_Letesitmeny_fe

nntartasi_2015_10_

15.pdf 

 

2015.10.14 

2015.10.15. 

 

Státusz SE szabályozó dokumentum címe Megjelent Hatály Tárgy 

módosítás ERASMUS+ Szabályzat 

127/2015. (X.29.) 

szenátusi határozat 

 

2015.11.13. 

2015.11.14. 

 

módosítás Tűzvédelmi Szabályzat 

114/2015. (X. 29.) 

szenátusi határozata 

 

2015.11.13. 

2015.11.14. 

 

módosítás Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat 

 

 

113/2015. (IX. 22.) 

szenátusi határozat 

 

2015.11.13 

 

2015.11.14. 

 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2015/10/SE_Letesitmeny_fenntartasi_2015_10_15.pdf
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2015/10/SE_Letesitmeny_fenntartasi_2015_10_15.pdf
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2015/10/SE_Letesitmeny_fenntartasi_2015_10_15.pdf
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2015/11/Erasmus_Szabalyzat-_2015_11_13.pdf
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2015/11/Tuzvedelmi_Szabalyzat_2015_11_13.pdf
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2015/11/Vagonyedelmi_es_Rendeszeti_Szabalyzat_2015_11_14.pdf

