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2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről 
1996. évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki 

mentésről és a tűzoltóságról 

1997. évi CLIV törvény az Egészségügyről 

1997. évi LXXXIII törvény a kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 

217/1997. (XII.1.) Kormányrendelettel 

1997. évi XLVII törvény az egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

1998. évi LXVI törvény az egészségügyi hozzájárulásról 

1998. évi XXVI törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról 

1999. évi XLII törvény a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól 
2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 

módosításáról 

2000. évi XXV törvény a kémiai biztonságról 

2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai 

kamarákról 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 

intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

2003. évi LXXXIV törvény az egészségügyi tevékenység 

végzésének egyes kérdéseiről 

1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 

2012. évi LXXVI. törvény egyes törvényeknek és törvényi 

rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának 

megszüntetése érdekében szükséges technikai 

deregulációjáról 

2000. évi C. törvény a számvitelről 

2000. évi II. törvény Az önálló orvosi tevékenységről 

2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 

önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat 

egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. 



évi CLIV. törvény 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról 

a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó 

intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény 

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és 

egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi 

CLXV. törvény 

1993 évi III. törvény a szociális foglalkoztatásról és szociális 

ellátásról 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi 

szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési eljárásról 

a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes 

közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék 

adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos 

bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV.12.) 

EüM. rendelet 

44/2000(XII.27) EüM. rendelet A veszélyes anyagokkal és 

veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárásokról, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól 

284/1997. (XII.23.) Kormányrendelet térítési díj ellenében igénybe 

vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 

117/1998. (VI.3.) Kormányrendelet egyes egészségügyi ellátások 

visszautasításának részletes szabályairól 

43/1999. (III.3.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól 

28/2000. (X.11.) EüM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés 

egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati 

segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő 

befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, 

forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről 

9/1993. (VI.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás 

társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 

60/2003. (X.20)ESzCsM. rendelet az egészségügyi szolgáltatások 

nyújtásához szükséges Szakmai minimumfeltételekről 

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, 

gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről 



210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi 

tevékenységek végzésének feltételeiről 

az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM 

rendelet 

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 

orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 

24). NM rendelet 

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve 

gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői 

tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a 

gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 

fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó 

részletes szabályokról szóló 3/2009. (II.25.) EüM. rendelet 

42/1995. (XI.14.) NM rendelet a betegségek Nemzetközi 

Osztályozása X. Revíziója bevezetéséről 

27/1996. (VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és 

fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról 

5/2004 (XI.19.) EüM rendelet Az orvosi rehabilitáció céljából 

társadalombiztosítási támogatással igénybevehető gyógyászati 

ellátásokról 

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 

a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) 

Korm. rendelet 

46/1997. (XII.17.) NM rendelet a kötelező Egészségbiztosítás 

terhére igénybe nem vehető ellátásokról 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó 

szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

50/1999. (XI.3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés 

minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről 

a dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelöléséről és a 

dohánytermékek forgalmazásáról szóló 7/1999. (XI. 10.) TNM 

rendelet 

43/2003 (VIII.29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési 

rendjéről illetve szakmai vezető testületekről 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint folyósításának részletes szabályairól 

356/2008. (XII.31.) Korm. rend, a Kjt. egészségügyi 

intézményekben történő végrehajtásáról 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 

1/2002 (1.11) EüM. r. az egészségügyi intézményekben keletkező 

hulladék kezelésről 

16/2002 (XII. 12) ESzCsM. rendelet az egynapos sebészeti és 

kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről 
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5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából 

társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati 

ellátásokról 

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és 

működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi 

szakmai jegyzékről 

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet a népjóléti ágazatba tartozó 

egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásokért fizetendő díjakról 

13/2002. (III. 28.) EüM rendelet a gyógyintézetek 

vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése 

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 

33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi 

szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai 

minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről 

46/2012 (III. 28.) Korm. rendelet A fekvőbeteg szakellátást 

nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, 

orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzésének 

országos központosított rendszeréről 

16/2012 (II. 16.) Korm. rendelet A gyógyszerek és 

orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos 

szabályairól 

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet Az emberen végzett 

orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő 

vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az 

emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra 

szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata 

engedélyezési eljárásának szabályairól 

337/2008 (XII. 30.) Korm. rendelet Az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 

végrehajtásáról 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM 

rendelet 

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet A várólista alapján 

nyújtható ellátások részletes szabályairól 

az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 

25.) Korm. rendelet 

45/2006. (XII.27.) EüM. rend. a várólista-sorrend 

kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi 

szakmai feltételeiről 

31/2010 (V. 13.) EüM rendelet A finanszírozási 

eljárásrendekről 

41/2007 (IX. 19.) EüM rendelet A közforgalmú, fiók- és 

kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak 

működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről 

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet Az egészségügyi 

szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 

66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet Az egészségügyi 



szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható 

tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és 

szakképzettségi feltételeiről 

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új 

pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, 

valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek 

módosításáról szóló 66/2012. (IV.2.) Korm. rendelet 

Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

szóló 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi 

dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy 

bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól 

340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet a külföldön történő 

gyógykezelések részletes szabályairól 

A Kormány 362/2013. (X. 11.) Korm. rendelete az 

egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról 

Az emberi erőforrások minisztere 68/2013. (XI. 15.) EMMI 

rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról 

A Kormány 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelete az egyes 

egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 

illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz 

kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 

módosításáról 

73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet az egyes egészségügyi 

tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szolgáltatás 

nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekkel 

összefüggő módosításáról 

519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 

3.) Korm. rendelet módosításáról 

520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és 

egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

4/2014. (I. 20.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási 

tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási 

finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) 

NM rendelet módosítása 

Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható 

járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az 

igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági 

feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények 

elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 

A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási 

Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok 
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kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) 

NEFMI rendelet módosítása 

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra 

kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról 

 

az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi 

alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. 

(IV. 26.) ESZCSM rendelet 

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 

szervezési kéréseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESZCSM 

rendelet 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM 

rendelet 

301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 

a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható 

költségtérítés mértékéről 

26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet 

a várandósgondozásról 

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek 

belső kontroll-rendszeréről és belső ellenőrzéséről 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról 

521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi 

válsághelyzeti ellátásról 

351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a 

halottakkal kapcsolatos eljárásról 

212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet, a közforgalmú 

gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány 

növelésének elősegítéséről 

246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet- az egészségügyi 

létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 

kijelöléséről és védelméről 

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. 

rendelet 

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 

Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet az egészségügyi 

szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről 


