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1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező társadalombiztosítás ellátásairól
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
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási
állományról
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
2011 évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános
szabályairól
2000. évi C. törvény a számvitelről
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
62/1997.(XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésének egyes kérdéseiről
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekről
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337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseiről
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos
eljárásról szóló
34/1999. (IX: 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a
rendkívüli halál esetén követendő eljárásról
301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről
46/1997. (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem
vehető egészségügyi szolgáltatásokról
52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi
szolgáltatásokról
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól
87/2004. (X. 4.) ESZCsM rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodó,
egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek
egészségügyi ellátásának egyes szabályairól
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás egészségügyi szolgálatról
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzéséről
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
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
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.23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
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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
356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá
intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyitvatartási rendjéről
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
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
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
43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő
gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi
szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről
2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően
készletben tartandó termékekről
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal,
valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen
anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról
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