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 Magyarország Alaptörvénye 

 

 2020. évi C. tv. az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 
 

 1991. évi XI. tv. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 
 

 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 
 

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

 1997. évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
 

 1997. évi CLIV. tv. az „Egészségügyről” szóló  
 

 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról 
 

 2000. évi CXVI. törvény - az egészségügyi közvetítői eljárásról 
 

 2000. évi C. törvény a számvitelről 
 

 2003. évi LXXXIV. tv. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 
 

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

 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 
 

 2006. évi XCVII. törvény- az egészségügyben működő szakmai kamarákról 
 

 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről  
 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
 

 2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvről 
 

 2013. évi V. törvény  a Polgári törvénykönyvről 
 

 2015. évi CXLIII. tv. a közbeszerzésekről 
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 2015. évi CXXIII. törvény- az egészségügyi alapellátásról 
 

 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet az egészégügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 
tv. végrehajtásáról  
 

 162/2020. (IV.30.) Korm. rend. nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és kormányzati 
kommunikációs beszerzésekről 
 

 

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

 316/2013. (VIII.28.) Korm.rend a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba 
hozatalának egyes szabályairól1 
 

 16/2012. (II.16.) Korm.rend. a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének 
sajátos szabályairól 
 

 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső  kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 
 

 313/2011. (XII.23.) Korm. rend. az önálló orvosi tevékenység végzéséről szóló 2000. évi II. 
törvény végrehajtásáról 
 

 235/2009. (X:20.) Korm. rend. az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi 
felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő 
alkalmazásra szolgáló készítmények viszgálatáról 
 

 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási 
Hivatalról 
 

 43/1999. (III.3.) Korm. rend. az egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályai  
 

 117/1998. VI.16.) Korm. rend.egyes egészségügyi elleátások visszautasításainak részletes 
szabályairól 
 

 284/1997. (XII.23.) Korm. rend. térítési díj ellenében igénybevehető egyes egészségügyi 
szolgáltatások díjairól 
 

 217/1997. (XII.1.) Korm. rend.a kötelező egészségbiztosítási ellátásáról szóló 1997. évi 
LXXX. törvény végrehajtásáról 
 

 102/1995. (VIII.25.) Korm. rend. a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi 
elbíráslásáról és annak ellenőrzéséről 
 

 89/1995. (VII.14.) Korm. rend.foglalkozás egészségügyi szolgálatról 
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 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
 

 21/2018. (VII.9.) EMMI rend. az egészségügyi szolgáltatásook nyújtása során ionizáló 
sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitettt személyek egészslgének 
védelmének szabályairól 
 

 55/2014. (XII.30.) EMMI. rendelet az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagookról vagy 
vegyületcsoportokról  
 

 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 
 

 287/2006 (XII.23.) orm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól 
 

 313/2011. (XII.23.) Korm. rend. az önálló orvosi tevékenység végzéséről szóló 2000. évi II. 
törvény végrehajtásáró 
 

 175/2007. (VI.30.) Kormány rendelet az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által 
nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek 
tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről 
 

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

 337/2008. (XII.30.) Korm. r. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi 
CXXXII. tv. végrehajtásáról 
 

 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 
 

 180/2010. (V.13.) Korm. rend. az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási 
finanszírozásban történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes 
szabályairól 
 

 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet- az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és 
kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi 
rendszer kialakításáról 
 

 79/2010.  (III.  25.)  Korm.  rendelet-  az  egészségügyi  államigazgatási  szerv  eljárásában 
kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól 
 

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

 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontroll-rendszeréről és 
belső ellenőrzéséről 
 

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

 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról 
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 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet a külföldön történő gyógykezelések részletes 
szabályairól 
 

 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet, a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi 
tulajdonarány növelésének elősegítéséről 
 

 1798/2019. (XII. 23.) Korm. határozat egyes egészségügyi kérdésekről 
 

 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos 
közbeszerzési szabályokról 
 

 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közbeszerzési  eljárás eredményeként megkötött 
szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett 
ellenőrzéséről 
 

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

 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet- az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési 
rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok 
támogatásáról 
 

 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézetről 
 

 1461/2016.  (VIII.  24.)  Korm.  határozat  a  folyamatban  lévő  kórházi  beruházások 
többlettámogatásáról 
 

 9/1993. (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási 
finanszírozásának egyes kérdéseiről  
 

 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 
 

 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek 
bejelentéséről és kivizsgálásáról 
 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről 
 

 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és 
biztonsági követelményeiről 
 

 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 
 

 23/2002. (V. 9.) EüM. r., az emberen végzett orvostudományi kutatásokról 
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 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek 
képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat 
részletes eljárási szabályairól 
 

 ESzCsM irányelv az egészségügyi szolgáltató szervezetek belső minőségügyi rendszeréről, 
azok követelményeiről 
 

 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. 
 

 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 
 

 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek 
rendeléséről és kiadásáról   
 

 47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének 
egyes szervezési kéréseiről 
 

 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és 
párhuzamos import tevékenységről 
 

 35/2005. (VIII. 26.) EüM. r. az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai 
vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról 
 

 52/2005. (XI. 18.) EüM. r. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek 
forgalombahozataláról  
 

 45/2006. (XII.27.) EüM. rend. a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének 
egészségügyi szakmai feltételeiről 
 

 14/2007.  (III.14.) EüM rendelet a  gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási 
támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, 
javításáról és kölcsönzéséről 
 

 41/2007. (IX.19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti 
gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről 
 

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

 28/2010. (V.12.) EüM. r., a gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi 
technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó eljárás 
során alkalmazandó szakmai szempontrendszerről és szakmapolitikai prioritásokról, 
valamint a befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjakról 
 

 31/2010. (V.13.) EüM rendelet a finanszírozási eljárásrendekről 
 

 16/2010. (IV.15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés részletes 
szabályairól 
 

 66/2011. (XII.13.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre 
önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi 
feltételeiről 
 

 31/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet - az állam tulajdonában lévő és az egészségügyért felelős 
miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók tekintetében fenntartói joggal 
rendelkező államigazgatási szerv kijelöléséről 

 

 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet- az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 
9511–9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról 
 

 10/2012. (II.28.) NEFMI rendelet- a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az 
Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és 
besorolási szabályairól  
 

 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet- az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható 
járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó 
elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról 
 

 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó 
körülményekről 
 

 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés 
megszerzéséről 
 

 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles 
vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök 
használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző 
személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről 
 

 36/2013.  (V.  24.)  EMMI  rendelet  az  egészségügyi  rendszer  teljesítményértékelésének 
eljárásrendjére vonatkozó szabályokról 
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 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, 
szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes 
szabályairól 
 

 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és 
ellenőrzéséről 
 

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

 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról 
 

 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 
 

 2/2014. (I.16.) EMMI rendelet az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás- 
monitoringrendszer működésének részletes szabályairól 50/2015. (XI. 12.) EMMI rendelet 
az orvosi bélyegzőkről 
 

 5/2016.  (II.  29.)  EMMI  rendelet  az  egyes  protézisekkel  kapcsolatos  beavatkozások 
bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről  
 

 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 
 

 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 
 

 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási 


