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státusz Jogszabály címe Megjelent Hatály Tárgy 

módosítás 124/2015. (V. 26.) 

Korm. rendelet 

 

az egészségügyi 

szolgáltatások 

Egészségbiztosítási 

Alapból 

történő 

finanszírozásának 

részletes szabályairól 

szóló 

43/1999. (III. 3.) 

Korm. rendelet 

módosításáról 

MK 71. szám 

 

http://www.magyarkozlony.h

u/dokumentumok/7d9711a1e

d142ea29c24b62a1987b5131

a31bb35/megtekintes 

 

 

június 1-től kiegészült a jogszabály: 

- az eü.szolgáltató meg kell határozza az egynapos 

sebészeti ellátás maximális teljesítmény mennyiséget  

- egynapos sebészeti ellátás elszámolásának módja, 

mértéke 

- a várólista csökkentési programba bevont 

szolgáltatók által végzett egyes ellátások 

elszámolásának módja, mértéke; elkülönített 

többletkeret biztosítása, mértéke  

- rosszindulatú daganatos betegek képalkotó 

diagnosztikai vizsgálat elrendelési és finanszírozási 

szabályai 

 

módosult a jogszabály: 

- többletteljesítmény OEP elszámolása 

- az osztályra felvett, de a tárgyhónap végéig be nem 

fejeződött ellátásokról adatszolgáltatás 

módosítás 1330/2015. (V. 26.) 

Korm. határozat 

 

a fekvőbeteg-

szakellátást nyújtó 

közfinanszírozott 

egészségügyi 

szolgáltatók 

adósságának állam 

általi 

rendezéséről szóló 

1226/2015. (IV. 20.) 

Korm. határozat 

végrehajtásához 

kapcsolódó 

intézkedésekről 

MK 71. szám 

 

http://www.magyarkozlony.h

u/dokumentumok/7d9711a1e

d142ea29c24b62a1987b5131

a31bb35/megtekintes 

 

május 26-tól A K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt 

előirányzat javára átcsoportosított 60 000,0 millió 

forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat 

terhére kerülhet felhasználásra. 
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új 27/2015. (V. 27.) 

EMMI rendelet 

 

a közlevéltárak és a 

nyilvános 

magánlevéltárak 

tevékenységével 

összefüggő szakmai 

követelményekről 

MK 72. szám 

 

http://www.magyarkozlony.h

u/dokumentumok/03a5cd91b

0c977f749b85db9e51e25838

c3393f4/megtekintes 

 

 

június 4-től A Központi Levéltár figyelmébe ajánljuk. 

új 28/2015. (V.28.) 

EMMI rendelet 

 

a 2015/2016. tanév 

rendjéről 

MK 73. szám 

 

http://www.magyarkozlony.h

u/dokumentumok/ac0630693

56d108af19be55d470374be0

e4de67a/megtekintes 

május 29-től Az Intézményfelügyeleti Igazgatóság különös 

figyelmébe ajánljuk a jogszabály módosítás 

áttekintését. 

 

A módosuló témák: 

- a tanév, tanítási év; 

- tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli 

munkanapok; 

- a vizsgák rendje; 

- a középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési 

Hídprogramba történő felvételi eljárás 

lebonyolításának ütemezése a 2015/2016. tanévben; 

- tanulmányi versenyek; 

- országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés 

elrendelése; 

- az országos mérés, értékelés alapján meghatározott 

tanulói képességszint-határok; 
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státusz Közjogi 

szervezetszabályozó 

eszköz címe 

Megjelent Hatály Tárgy 

 - - - - 
 

 


