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1. Mentés és betegszállítás változásairól 
a. A mentés változásairól 
b. A betegszállítás változásairól 

 
2. Egészségügyi „saláta-jogszabályok” egyes lényeges módosító rendelkezései 

 
3. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 
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5. Gyakran ismételt kérdések 

 
6. Precedensértékű bírósági ítéletek és iránymutató hatósági határozatok 
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A Folyó ügyek© elektronikus egészségügyi-jogi havi hírlevél teljes anyagának 
levelezőlistán történő rendszeres megküldése előfizethető a www.inspekcio.hu 
honlapon található feltételekkel.  
Az előfizetéstől számított 12 havi megjelenés díja 2011-ben: 15 000,- Ft ÁFA-val. 
Az előfizetési díj átutalható az Inspekció 99 BT. 10918001-00000003-15480003 
számú bankszámlájára - a közlemény rovatban a befizető számlázási címének és 
e-mail címének feltüntetésével, amire a számla kiállításra és postázásra, illetve a 
hírlevél rendszeresen megküldésre kerül. 
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M e l l é k l e t 
 
 
 
 

Nem kórházban történő – hatósági eljárás szükségességét fel nem vető - 
halottvizsgálattal kapcsolatos aggályos gyakorlati szituációk, problémák 

 
 
 
 

A kórboncolás szükségességének vagy mellőzésének variációi: 
(táblázat) 

 
 
 
 

Az igazságügyi, a hatósági és a kórboncolás főszabály szerinti elrendelése 
okainak átfedései: 

- kiemelve az átfedő kategóriák - 
(táblázat) 

 


