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- t a r t a l o m - 

 
1. Az intézeten kívüli (otthon)szülés feltételeiről 

 
2. Az egészségügyben működő szakmai kamarákra vonatkozó szabályok változásairól – 

kötelező kamarai tagság 
 

3. A háziorvosok új, indikátor alapú teljesítményértékeléséről és gyógyszerrendelésük 
értékelésének szabályairól 

 
4. Új, illetve módosított szakmai irányelvek (IE), protokollok (P) megjelenése, és 

visszavonása 

5. Vegyes 
a. Kábítószerrel visszaélés – elterelés 
b. OEK ML 
c. SE ÁOK közleménye 
d. OTH pályázati felhívása 
e. Igazgatási szünetet a hatóságoknál 
f. Személyi és lakcímkártya adatai 14. év alattiaknál 
g. Új minimumfeltételek megjelenése 
h. Westbalkán tragédia utáni jogszabályi változások 
i. Nemzeti adatvagyon 
j. Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány megszüntetése 
k. UNESCO dopping elleni egyezményének módosítása 
l. OMFI-nál foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyának változásai 
m. Good Laboratory Practice, GLP 
n. Alkalmazható üzemanyagárak 
o. Egyetemek előzetes alkalmassági vizsgálatai 
p. Az új, egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló jogszabály. 
q. Nyugdíjas köztisztviselők és közalkalmazottak 
r. NAV pszichikai alkalmassági vizsgálatok 
s. Betegszabadságra vonatkozó változások - táppénzplafon 
t. ABH – megsemmisített jogszabályi rendelkezés 
u. Védendő fogyasztónak kiállított igazolások 
 

6. Gyakran ismételt kérdések 
a. Súlyos fogyatékosságnak 
b. Leletadás a szakellátásban 
c. Üzemorvos és jogosítvány 
d. Működtetési jog - működési engedély - működési nyilvántartás elhatárolása. 
e. Otthoni szakápolás és szakorvosi javaslat. 
f. Hajléktalan háziorvosi ellátása. 

  
7. Precedensértékű bírósági ítéletek és iránymutató hatósági határozatok 
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