Alkalmazandó jogszabályok jegyzéke
1997. évi LXXXIII. Törvény
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1996. évi LXXV. Törvény
A munkaügyi ellenőrzésről
1993. évi XCIII. Törvény
A munkavédelemről
2011. évi CXCV. Törvény
Az államháztartásról
2000. évi C. Törvény
A számvitelről
1997. évi XLVII. Törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
2011. évi CXII. Törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2006. évi CXXXII. Törvény
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
2008: CV. Törvény
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
2012. évi I. törvény
A Munka Törvénykönyve
1992. évi XXXIII. Törvény
A közalkalmazottak jogállásáról
2007.évi CLII. Törvény
Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
2005.évi LXXXVIII. Törvény
A közérdekű önkéntes tevékenységről
2003.évi LXXXIV. Törvény
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2004.évi CXXII. Törvény
A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról
2006. évi CXXXII. Törvény
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló

2011.évi CVIII. Törvény
A közbeszerzésekről
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
Az államháztartás számviteléről
27/1995. (VII. 15.) NM. Rendelet
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
10/2005 (IV. 12.) EÜM. Rendelet
Rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről
33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a
minőségügyi vezetőkről
35/2005 (VIII.26.) EÜM. Rendelet
Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és helyes
klinikai gyakorlat alkalmazásáról
37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
25/2000. (IX.30.) EüM – SzCsM. együttes rendelet
A munkahelyek kémiai biztonságáról
287/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet
A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól
284/1997. ( XII.25.) Korm. Rendelet
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
319/2010. (XII. 27.) Korm. Rendelet
Az egészségbiztosítási szervekről
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
13/2009. (IV. 22.) EüM. rendelet
az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének kidolgozása, szerkesztése és
szakmai egyeztetése lefolytatatásának egységes szabályairól

356/2008. (XII.31.) Korm. Rendelet
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról.
14/2007 ( III.14. ) EüM. Rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról,
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról javításáról és kölcsönzéséről
338/2008. (XII. 30.) Korm. Rendelet
A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság
pénzügyi teljesítésének feltételeiről
45/2007. ( III. 20. ) Korm. Rendelet
az egészségügyben dolgozók alap és működési nyilvántartásának vezetéséről
41/2007. (IX. 19.) EüM. Rendelet
A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési,
szolgálati és nyitvatartási rendjéről
19/1998.(VI.3.) NM. Rendelet
A betegszállításról
43/1999. (III.3.) Korm. Rendelet
Egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályai
47/2004. (V.11. ) ESZCSM. Rendelet
Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kéréseiről
43/2003. (VII. 29. ) ESZCSM. Rendelet
A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről
1/2009. (I.30.) EüM. Rendelet
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és
igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
2/2004. (I. 15.) FMM. Rendelet
A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól
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
13/2009. (IV.22.)EüM. Rendelet
Az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárás rendjének szerkesztése és szakmai
egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól.
122/2009. (VI.12.) Korm. Rendelet
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

3/2012. (IX. 4.) KÜM. Rendelet
A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a
munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése
napidíjának összegéről és azok kifizetéséről
122/2009.(VI.2.) Korm. Rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről
14/2007. (III.14.). EüM Rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról,
támogatással történ rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről
20/1996. (VII.26.) NM. Rendelet
Az otthoni szakápolási tevékenységről
162/2009. (VIII.3.) Korm. Rendelet
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
63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet
A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
Az államháztartás számviteléről

