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Törvények:
Magyarország Alaptörvénye

Törvény
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2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Törvény
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2013. évi XXV. törvény a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi
háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági
társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási
kérdések rendezéséről
2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről
2012.évi XXXVIII. törvény a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Törvény

Törvény
Törvény

Törvény

8

2011. évi CXIII. törvény a Honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
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2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

Törvény
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2011.évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

Törvény
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2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről; VHR: 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

Törvény
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Törvény
Törvény

Törvény
Törvény
Törvény
Törvény
Törvény
Törvény
Törvény
Törvény

21

2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Törvény

22

2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről

Törvény

23

2009. évi XCI. törvény az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről

Törvény

24
25

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

Törvény

27

2006.évi LXV. törvény az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Törvény

28

2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról

Törvény

29

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Törvény

30
32
33
34
35

2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
2000. évi C. törvény a számvitelről
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
1998. évi XXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységről

Törvény

36

1997. évi XLVII. tv. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Törvény

37

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

Törvény

38

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

Törvény

39

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Törvény

40

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról; VHR: 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról
2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Törvény

26

41
42

Törvény
Törvény

Törvény
Törvény
Törvény
Törvény

Törvény
Törvény

44

2020. évi CIV. törvény a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi
intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

45

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

Törvény

47
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2018. évi CXXV. törvény - a kormányzati igazgatásról
2018. évi CXIV. törvény - a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

Törvény

Törvény

54

439/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól
2008. évi XXI. törvény a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai
vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól
2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

55

2000. évi CXVI. törvény az egészségügyi közvetítői eljárásról

Törvény

56

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról

Törvény

57

1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről

Törvény

58

1999. XLIII. törvény a temetőkről és temetkezésről

Törvény

59

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

Törvény

60

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és a végrehajtási rendeletei

Törvény

61
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64

2012. évi I. törvény a munkatörvénykönyvéről
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről

Törvény

43

51
52
53

Törvény
Törvény

Törvény
Törvény
Törvény
Törvény

Törvény
Törvény

Törvény
Törvény
Törvény
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2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
Kormányrendeletek:
378/2016. (XII.2.9 Korm.rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről
418/2016. (XII.14.) Korm.rendelet a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges
adatok bejelentésének rendjéről
162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok
támogatásáról
276/2014. (XI.6.) Kor. Rendelet a minősítet adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a
különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X.19.) Korm.rendelet hatályon
kívül helyezéséről, valamint az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezésekről
65/2013. (III.6.) Korm.rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló 2012. évi CLXVI. Törvény végrehajtásáról
273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről
230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai
gyakorlat egyes kérdéseiről
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
521/2013. (XII.30.) Korm.rendelet az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról
234/2011. (XI.10.) Korm.rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
90/2010. (III.26.) Korm. rendelet a Nemzet Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének
rendjéről
315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek
tevékenységének részletes szabályairól

Korm.rend.
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Korm.rend.

Korm.rend.
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Korm.rend.
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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
44/2008. (II.29.) Korm. rendelet az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési
feladatokat ellátó szerv kijelöléséről
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások
felsorolásáról
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a
meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

Korm.rend.

Korm.rend.

Korm.rend.

Korm.rend.

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

Korm.rend.
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335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Korm.rend.
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277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről

22

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról a. 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről

Korm.rend.

23

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

Korm.rend.
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246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről
és védelméről

Korm.rend.
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131/2003. (VIII.22.) Korm. rendelet a nemzetbiztonság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának
szabályozásáról
53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet a praxisközösségekről

27

588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról

25

28
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530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos
egyes kérdésekről
528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról
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516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól

Korm.rend.

506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet az Országos Kórházi Főigazgatóságról
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet a katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok
vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
506/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által
végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról

Korm.rend.

386/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet az egészségbiztosítási szervekről

Korm.rend.

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes
szabályairól
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

Korm.rend.

Korm.rend.

Korm.rend.

Korm.rend.

Korm.rend.
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43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Korm.rend.
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117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet egyes egészségügyi ellátások visszautasításának
részletes szabályairól

Korm.rend.
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284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

Korm.rend.
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12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Korm.rend.
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256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Korm.rend.
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4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

Korm.rend.
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172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről

Korm.rend.
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285/2011. (XII.22.) Korm. rendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről

Korm.rend.
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321/2015 (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásá-nak módjáról

Korm.rend.

47

44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a köz-ponti államigazgatási szervek
és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes el-látási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások
átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről

48

49
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9/2011. (III. 23.) BM rendeletet a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős
miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a
fogvatartottak kötelező foglal-koztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadásátvételéről és az ellentételezés rendjéről
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, vala-mint a központi beszerző
szervezet feladat- és hatásköréről
272/2014. (XI.5) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbe-szerzésének sajátos
szabályairól
322/2015 (X.30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével
kapcsolatos szabályokról

54

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

55

257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

56

313/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi törvény végrehajtásáról
Rendeletek

Korm.rend.
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1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól
2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet az egységes egészségügyi humánerőforrás-monitoring rendszer működésének részletes
szabályairól
23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi
szakirányú szakmai továbbképzéséről
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről
27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai
követelményekről
49/2016. (XII.28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi
feladatokról
43/2014. (VIII.18.) EMMI rendelet az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi
követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
20/2015. (IV.10.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági
ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
54/2016. (XII.30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek az
egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő módosításáról
28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet a Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a
társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás
biztosítására kötött megállapodás egyes szabályairól
26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről
16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről
49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős
költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv
kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról
50/2015 (XI.12.) EMMI rendelet az orvosi bélyegzőről
1/2014 (I.16) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről
33/2013. (V.10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági
szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről
63/2011 8XI.29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének
szabályiról
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35/2005 (VIII.26) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények
klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről
10/2005. (IV.12.) EüM rendelet a rendkívüli eseményekkel és katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés
rendjéről
52/2005. (XI.18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról 4. 65/1999. (XII.22.)
EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és
egészségvédelmi követelményekről.
31/2010. (V. 13.) EüM rendelet a finanszírozási eljárásrendekről
20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések
megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről
3/2009. (II. 25.) EüM 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
42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító
kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző felvilágosító
szolgáltatás szabályairól
1/2009. (I.30) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes
közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jelleg szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
14/2007. (III.14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról,
javításáról és kölcsönzéséről
43/2005. (X.15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek
orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő
felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről
61/1999. (XII.1) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók
egészségének védelméről
52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi
szolgáltatásokról
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13/2009. (IV.22.) EüM rendelet az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási
eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes
szabályairól
18/2007. (IV.17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek
alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő
személyek tevékenységének engedélyezéséről
3/2005. (II.10.) EüM rendelet az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára,
feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról,
valamint ezek egyes technikai követelményeiről
46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételére
vonatkozó szabályairól
45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés
lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről
28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának
alkalmazásáról
10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos
bejelentés és adatközlés rendjéről
2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről
23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet a gyógyintézetek vezetőjének és vezető helyetteseinek
képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt
pályázat részletes eljárási szabályairól
1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék
kezeléséről
31/2001. (X. 3.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló
sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
26/2000. (IX. 30.) EüM. rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni
védekezésről és az általunk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
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24/1999. (VII. 6.) EüM rendelet egyes daganatos megbetegedések bejelentésének
rendjéről
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23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet a kórházi felügyelő tanácsról
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18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a
szerv- és szövetátültetésre, valamint - tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra
vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról
14/1998. (XII. 11.) EüM rendelet a kórházi etikai bizottságról
87/2004. (X. 4.) ESzCsM rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodó,
egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek
egészségügyi ellátásának egyes szabályairól
60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az
ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól
47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének
egyes szervezési kérdéseiről
44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek
rendeléséről és kiadásáról
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekről
43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve
szakmai vezető testületéről
18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását
okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a
szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről
16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető
ellátások szakmai feltételeiről
32/2004. (IV.26.) EszCsM rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges
táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való
befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról
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40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges
egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről
3/2002. (II.8.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
25/1998. (VI. 17.) NM rendelet a művi meddővé tételről
6/1998. (III. 11.) NM rendelet az egészségügyi ellátásban használt szakmai
kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról
62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésének egyes kérdéseiről
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a
szűrővizsgálatok igazolásáról
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek
bejelentéséről és kivizsgálásáról
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás - egészségügyi szolgáltatásról
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseiről
32/1992. (XII. 23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX.
törvény végrehajtásáról
19/1998. (VI.3.) NM rendelet a betegszállításról
20/1996. (VII.26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről
50/1997. (XII.17) NM rendelet a betegszállításra jogosító kúraszerű kezelésekről
18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről
46/1997. (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem
vehető ellátásokról
Közjogi szervezet szabályozó eszközök
31/2020. (XII. 30.) BM utasítás az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatáról
3077/2007 korm.hat. az Állami Egészségügyi Tartalék kapacitásának és struktúrájának korszerűsítéséről
1150/2012. (V.15.) korm.hat. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és
működési rendjének meghatározásáról
1324/2011. (IX.21.) korm. hat. A Kormányügyeleti rendszer létrehozásáról
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1659/2020. (X. 15.) Korm. határozat a járóbeteg irányítási rendszerek korszerűsítéséről
1518/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat a klinikai vizsgálatok és az orvostudományi kutatások intézményrendszerének
továbbfejlesztéséről
16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról
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18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről;
18/2008. (XII.3.) SZMSZ rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról.
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről

