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- t a r t a l o m - 

 
1) Az egészségkárosodás komplex minősítésére vonatkozó új szabályokról – 2012.02.17-től 

 
2) Az egészségügyi szolgáltatók és szolgáltatások működési engedélyezési eljárásának 

módosulásairól 
 
3) Az eü. szakellátás finanszírozásának módosulásairól – 2012.02.28-tól 

 
4) A MOK új, 2012.01.01-től hatályos Etikai Kódexének néhány rendelkezéséről és annak 

kritikájáról 

 
5) Vegyes 

 
6) Gyakran ismételt kérdések 

 
7) Precedensértékű bírósági ítéletek és iránymutató hatósági határozatok 
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