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

 

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 

 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

 

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 

 

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről 

 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

 

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól 

 

2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 

 

2000. évi CXVI. törvény az egészségügyi közvetítői eljárásról 

 

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

 

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 

 

2009.évi LXXVII. törvény a közterherviselés rendszerének átalakítását célzó 

törvénymódosításokról 

 

2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve 

módosításáról 

 

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról 

 

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről és a 

korhatár előtti ellátásokról és a szolgálati járandóságról 

 

2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 

 

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes 

törvények módosításáról 

 

2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről 
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500088.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600132.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900077.TV
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http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143574.585013
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2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 

2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 

dohánytermékek kiskereskedelméről 

 

2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 

 

 

127/1991. (X.9.) Kormányrendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról 

 

284/1997. (XII.25.) Kormányrendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 

 

117/1998. (VI. 16.) Kormányrendelet egyes egészségügyi ellátások visszautasításának 

részletes szabályairól 

 

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

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

 

96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

 

335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről 

 

287/2006. (XII.23.) Kormányrendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes 

szabályairól 

 

45/2007. (III. 20.) Kormányrendelet az egészségügyben dolgozók alap- és működési 

nyilvántartásának vezetéséről 

 

356/2008. (XII. 31.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról (Eütv.-hez) 

 

58/2009. (III. 18.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 

Kormányrendelet módosításáról 

 

122/2009. (VI.12.) Kormányrendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési 

rendszerről 

 

141/2009. (VII.3.) Kormányrendelet egyes, az egészségügyi ellátás során az adminisztratív 

terhek csökkentése érdekében szükséges kormányrendeleti rendelkezések módosításáról 

 

162/2009. (VIII.3.) Kormányrendelet a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati 

segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi 

XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehető engedményekre 

vonatkozó részletes szabályokról 

 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155142.611199
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158100.618844
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700284.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600287.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700045.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900122.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900162.KOR
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165/2009. (VIII.14.) Kormányrendelet a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. 

évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet 

módosításáról. 

 

235/2009. (X.20.) Kormányrendelet 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. 

 

336/2009. (XII.29.) Kormányrendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet, valamint a 

térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 

284/1997. (XII.23.) Kormányrendelet módosításáról 

 

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

 

102/2011. (VI.29.) Kormányrendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről 

 

170/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási 

garantált bér megállapításáról 

 

171/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes 

kormányrendeletek módosításáról 

 

206/2011. (VI.30.) Kormányrendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek 

táppénzzel kapcsolatos módosításáról 

 

273/2011. (XII.20.) Kormányrendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására 

vonatkozó részletes szabályokról 

 

313/2011. (XII.23.) Kormányrendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvény végrehajtásáról 

 

352/2011. (XII.30.) Kormányrendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 

engedélyezéséről szóló 46/2011. (III.25.) Korm. rendeletnek az államadósság-kezeléssel 

összefüggő módosításáról 

 

16/2012. (II.16.) Kormányrendelet a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök 

közbeszerzésének sajátos szabályairól 

 

46/2012. (III.28.) Kormányrendelet a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére 

történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos 

központosított rendszeréről 

 

447/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900235.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000039.KOR
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138649.519457
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139680.564273
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139662.564274
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143095.578783
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143304.580604
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143580.583485
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=144458.591797
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=147579.592482
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124/2013. (IV. 26.) Kormányrendelet a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai 

elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és 

végrehajtásáról 

 

 

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

finanszírozásának egyes kérdéseiről 

 

62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezelésének egyes kérdéseiről  

 

63/1997. (XII. 21.) NM rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 

 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről  

 

14/1998. (XII. 11.) EüM rendelet a kórházi etikai bizottságokról 

 

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 

 

23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet a kórházi felügyelő tanácsról 

 

24/1999. (VII. 6.) EüM rendelet egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről 

 

1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető 

gyógyszerekről és a támogatás összegéről 

 

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

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 

 

40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 

egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről 

 

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 kérdéseiről 

 

60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az 

ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól 

 

10/2005. (IV. 12.) EüM. rendelet a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos 

bejelentés és adatközlés rendjéről 

 

35/2005. (VIII.26.) EüM. rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények 

klinikai vizsgálatáról és helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról 

 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160228.240575
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500010.EUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500035.EUM
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39/2005. (IX. 15.) EüM rendelet a gyógyszerészi oklevéllel végezhető tevékenységekről 

 

45/2006. (XII.27.) EüM. rendelet a várólista sorrend kialakításának és az eltérés 

lehetőségének egészségügyi szakmai felügyeletéről 

 

46/2006. (XII.27.) EüM. rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételére 

vonatkozó szabályairól 

 

52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi 

szolgáltatásokról 

 

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek 

alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban szereplő 

személyek tevékenységének engedélyezéséről 

 

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá 

intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről 

 

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően 

készletben tartandó termékekről 

 

33/2009. (X.20.) EüM. rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 

 

36/2009. (XI.3.) EüM rendelet az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-

monitoringrendszer működésének részletes szabályairól 

 

40/2009. (XI.20.) EüM. rendelet az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos 

egyes kérdésekről 

 

57/2009. (XII.30.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel 

kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 

kezeléséről és nyilvántartásáról 

 

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

részletes szabályairól 

 

25/2000. (IX.30.) EüM–SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi  szolgáltatók szakmai minimumfeltétel 

 

43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai 

vezető testületéről 

 

45/2003. (VIII. 6.) ESZCSM rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és 

klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII.25.) EüM 

rendelet módosításáról 

 

60/2004. (VII.6.) ESZCSM rendelet a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az 

ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600045.EUM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900033.EUM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900036.EUM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900040.EUM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900057.EUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000025.EUM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300060.ESC
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300043.ESC
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47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének 

egyes szervezési kéréseiről 

 

19/1998.(VI.3.) NM rendelet a betegszállításról 

 

12/2011. (III.30.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről 

 

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

egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos 

továbbképzéséről 

 

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

megszerzéséről 

 

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és 

szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről 

 

1248/2011. (VII.18.) Kormány határozat az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési 

rendszerben részt vevők támogatásával összefüggő feladatok végrehajtásához szükséges 

intézkedésekről 

 

1238/2013. (IV. 26.) Kormány határozat 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 átvételével kapcsolatos feladatokról 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400047.ESC
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800019.NM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100012.NEM
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154894.610636
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139054.564296
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160231.240583

