
JOGSZABÁLY  JEGYZÉK 

Törvények: 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

- 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyis 

adatok kezeléséről és védelméről 

- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásiról 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Szt.) 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 

- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

- 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

 

Kormány rendeletek: 

- 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 

1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 

- 284/1997. (XII. 25.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 

- 43/1999. (III. 3) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

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

nyilvántartásának vezetéséről 

- 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról  

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

végrehajtásáról (Ávr.) 

- 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 



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

- 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Állami Egészségügyi Ellátó Központról 

- 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű 

beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról 

 

EMMI rendeletek: 

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

szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 

továbbképzéséről 

- 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 

 

ESZCSM rendeletek: 

- 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen 

végezhető ellátások szakmai feltételeiről 

- 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről 

 

NM rendeletek: 

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

finanszírozásának egyes kérdéséről 

- 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 a korai felismerését szolgáló egészségügyi 

szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 

 



NEFMI rendeletek: 

- 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének 

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 

- 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az 

Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegcsoportok kódolási és 

besorolási szabályairól szóló 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


