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FOLYÓ ÜGYEK© – EGÉSZSÉGÜGYI-JOGI AKTUALITÁSOK 
 VII. évfolyam 4. szám, 2012. április 

 
- t a r t a l o m – 

-  
1) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, új pszichoaktív szerekkel végezhető 

tevékenységek új szabályairól – 2012.04.03-tól 
 
2) Gyógyszerfelírhatósági változások 
 
3) Fertőző betegségekkel összefüggő szabályváltozások – 2012.04.15-től 

 
4) Egyes települési önkormányzati eü. intézmények állam általi átvételével összefüggő 

szabályozás, valamint vegyes eü. és egészségbiztosítási tárgyú szabályok módosításai 
 
5) Vegyes 
 
6) Gyakran ismételt kérdések 

 
7) Precedensértékű bírósági ítéletek és iránymutató hatósági határozatok 
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