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státusz Jogszabály címe Megjelent Hatály Tárgy 

módosítás 2015. évi LXXVII. 

törvény 

 

egyes egészségügyi 

és 

egészségbiztosítási 

tárgyú törvények 

módosításáról 

MK 84. szám 

 

http://kozlony.magyarorszag.

hu/dokumentumok/94faa0da3

f659861175bf4faceec496f9d5

bb4c1/megtekintes 

 

2015. június 18. 

 

2015. július 1-től 

 

Egyes részek: 

2015. október 1-jén 

2016. január 1-jén 

2016. május 20-án 

 

 

 

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

módosítása:  

- az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezési 

eljárása 

- egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott 

egészségügyi dolgozók adatainak nyilvántartása 

 

2. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 

1997. évi XLVII. törvény módosítása 

- Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés 

Regiszter adatai és a nyilvántartott adatokat ötven évig 

való kezelése személyazonosításra alkalmas módon 

- a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati 

ellátás kiszolgáltatója, illetve nyújtója által a vények 5 

évig való megőrzései feladatai, 

- hatályon kívül helyezésre került a biológiai mintában 

vizsgált anyagok melléklet 

 

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 

1997. évi LXXXIII. törvény módosítása: 

- mi nem vehetők igénybe az E. Alap terhére 

- transzplantációs várólistára való felvételre jogosultak 

köre 

- biztosított részleges térítés mellett igénybe vehető 

ellátások 

- méltányosság a gyógyászati segédeszköz kölcsönzési 

díjához 

- a csecsemőgondozási díj alapja 

- a gyermekgondozási díj összege 

- nem üzemi baleset köre 
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4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

módosítása 

- betegjogi képviselők büntetőjogi védelem 

szempontjából közfeladatot ellátó személynek 

minősítése 

- orvos továbbképzési kötelezettség alóli mentesülés 

esetei 

- kötelező pszichiátriai gyógykezelés elrendelés 

szabályai 

 

5. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről 

szóló 1998. évi XXV. törvény Mellékletének 

módosulása 

 

6. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása (kiegészült 5 

anyaggal) 

 

7. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és 

egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 

módosítása 

- forgalomba hozatali engedély jogosultjának 

gyógyszer-nagykereskedők felé történő kiszolgálási 

kötelezettsége 

- forgalomból való kivonás költségeinek viselése 

- engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás 

 

8. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 

gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 
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2006. évi XCVIII. törvény módosítása 

- társadalombiztosítási támogatás 

- új gyógyszertár, fiókgyógyszertár, közforgalmú 

gyógyszertár működtetése 

 

9. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 

2006. évi CXXXII. törvény módosítása 

- A  fenntartók közösen kezdeményezhetik a  

fenntartásukban lévő egészségügyi szolgáltatók közötti 

kapacitásátcsoportosítást. 
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státusz SE szabályozó 

dokumentum címe 

Megjelent Hatály Tárgy 

új szabályozó 

dokumentumok 

kezelésének rendje 

június 9. 

 

http://semmelweis.hu/rektor

i-

hivatal/files/2015/06/Szabal

yozo_dokumentumok_kezel

esenek_rendje.pdf 

2015. június 10. 

 

 

 

 

új taxiszolgáltatás 

igénybevétele 

http://semmelweis.hu/rektori-

hivatal/files/2015/06/Taxiszol

g%C3%A1ltat%C3%A1s-

Ig%C3%A9nybev%C3%A9t

eli-

Szab%C3%A1lyzat_2015070

1.pdf 

2015. július 1.  
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http://semmelweis.hu/rektori-hivatal/files/2015/06/Taxiszolg%C3%A1ltat%C3%A1s-Ig%C3%A9nybev%C3%A9teli-Szab%C3%A1lyzat_20150701.pdf
http://semmelweis.hu/rektori-hivatal/files/2015/06/Taxiszolg%C3%A1ltat%C3%A1s-Ig%C3%A9nybev%C3%A9teli-Szab%C3%A1lyzat_20150701.pdf
http://semmelweis.hu/rektori-hivatal/files/2015/06/Taxiszolg%C3%A1ltat%C3%A1s-Ig%C3%A9nybev%C3%A9teli-Szab%C3%A1lyzat_20150701.pdf
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http://semmelweis.hu/rektori-hivatal/files/2015/06/Taxiszolg%C3%A1ltat%C3%A1s-Ig%C3%A9nybev%C3%A9teli-Szab%C3%A1lyzat_20150701.pdf

