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Alaptevékenységet meghatározó fontosabb jogszabályok 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) 
Kollektív Szerződés (Nyilvántartási szám: 014-02-0000768 
   Bejegyző határozat száma: 0100/pk.60924/1989. 136.sz.)(„Ágazati KSZ”) 
 
Törvények 
 
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről  
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről 
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 
2000. évi C. törvény a számvitelről 
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 
2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról  
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  
2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 
2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 
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 CXCV. törvény az államháztartásról  
2012. évi XXXVIII. törvény a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek 
átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
2012. évi I. törvény a Munkatörvénykönyvéről 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
 
Kormányrendeletek 
 
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 
217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény végrehajtásáról  
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 
szolgáltatások térítési díjáról 
117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes 
szabályairól 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól 
23/2002 (V.9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásról 



MK-ME 17 Törvények, rendeletek, jogi szabályozók listája 
 

Dokumentum kódja: MK-ME 17 

Verziószám: 11 

Oldal: 2/3 

Érvénybelépés időpontja: 2020.02.01. 
 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes 
szabályairól  
45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet az egészségügyben dolgozók alap- és működési 
nyilvántartásának vezetéséről 
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi 
CXXXII. törvény végrehajtásáról  
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről 
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének 
sajátos szabályairól 
256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól 
521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról 
381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról 
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a 
Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati 
informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről 
 
Miniszteri rendeletek 
 
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási 
finanszírozásának egyes kérdéseiről 
20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről 
46/1997. (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető 
ellátásokról  
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a 
szűrővizsgálatok igazolásáról  
62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezelésének egyes kérdéseiről  
14/1998. (XII. 11.) EüM rendelet a kórházi etikai bizottságokról 
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről  
19/1998. (VI. 3.) NM rendelet a betegszállításról 
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  
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól  
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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 
16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások 
szakmai feltételeiről  
43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető 
testületéről 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről 
40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi 
alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről  
47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 
szervezési kérdéseiről  
76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati 
(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó 
részletes szabályokról  
5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási 
támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról 
5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről 
45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének 
egészségügyi szakmai feltételeiről  
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  
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 kézi gyógyszertárak, továbbá intézeti 
gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről 
53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program 
minősítésének szabályairól 
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről 
20/2009. (VI.18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, 
e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 
9/2012. (II.28.) NEFMI rendelet az E. Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási 
tevékenységek meghatározásáról, az igénybe vétel során alkalmazandó elszámolhatósági 
feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról 
10/2012. (II.28.) NEFMI rendelet a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az E. Alap terhére 
finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól 
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 
 


