
Alkalmazandó jogszabályok jegyzéke 
1997. évi LXXXIII törvény 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
 
1996. évi LXXV. Törvény 
A munkaügyi ellenőrzésről szóló 
 
10/2005 (IV. 12.) EÜM. Rendelet 
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 
 
54/2005 (XI. 23.) EÜM. Rendelet 
Az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsga követelményeinek kiadásáról 
 
25/2000. (IX.30.) EüM – SzCsM együttes rendelet 
A munkahelyek kémiai biztonságáról 
 
2006. évi CXXXII. Törvény 
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 
 
287/2006. (XII.23.) Korm. rend. 
A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól 
 
284/1997. (XII.25.) Korm. Rend. 
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 
 
317/2006.(XII.23.) Korm. rend. 
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról 
 
45/2006. (XII.27.) EÜM. rend. 
a várólista sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai felügyeletéről 
 
46/2006. (XII.27.) EÜM. rend. 
A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól 
 
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
 
47/2006. (XII.27.) EÜM. Rend 
az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének kidolgozása, szerkesztése és 
szakmai egyeztetése lefolytatatásának egységes szabályairól 
 
2003.évi LXXXIV. Törvény 
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 
 
1992. évi XXII. Törvény 
2012. évi I. tv 
A Munka Törvénykönyve 
 
2007.évi CLII.törvény 
Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 
 
2005.évi LXXXVIII.törvény 
A közérdekű önkéntes tevékenységről 
 
184/2007. ( VII.13. ) Korm. rend. 
A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök reklámozásával és ismertetésével kapcsolatosan 
eljáró hatóságok által kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről 
 
45/2007. ( III. 20. ) Korm. rendelet 



az egészségügyben dolgozók alap és működési nyilvántartásának vezetéséről 
 
15/1997. (VI.20.) NM. rendelet 
A gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről 
 
19/1998.(VI.3.) NM rendelet 
A betegszállításról 
 
43/1999. (III.3.) Korm. rend. 
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 
 
122/2009. (VI.12.) Korm.rendelet 
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 
 
2009. évi XXXVIII. törvény 
A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, 
munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről 
 
122/2009.(VI.2.) Korm. Rendelet 
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 
 
2009. évi LXXXII. törvény 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról 
 
25/2009. (VIII.3.) Korm. Rendelet 
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 
támogatással történ rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. 
(III.14.). EüM rendelet módosításáról 
 
26/2009. (VIII.5.) EüM rendelet 
Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII.26.) NM rendelet módosításáról 
 
2009.évi LXXVII. törvény 
A közterherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról (kivonatos közlés) 
 
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. 
 
164/2009.(VIII.14.) Korm. rendelet 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. Törvény végrehajtásáról szóló 
168/1997.(X.6.) kormányrendelet, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 
289/2006. (XII.23.) kormányrendelet módosításáról. 
 
165/2009. (VIII.14.) kormányrendelet 
A kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény végrehajtásáról szóló 



217/1997. (XII.1.) kormányrendelet módosításáról. 
 
176/2009. (VIII.29.) Korm. rendelet 
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. Törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. 
(XII.30.) kormányrendelet módosításáról. 
 
165/2009. (VIII.14.) Korm. rendelet 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet módosításairól 
 
215/2009.(IX.30.) kormányrendelet 
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendelet módosításáról 
 
7/2009.(VI.26.) KüM. rendelet 
A tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve 
ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről 
 
35/2009. (X.29.) EüM. rendelet 
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 
9/1993. (IV.2.) NM rendelet módosításáról 
 
38/2009. (XI.6.) EüM rendelet 
Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelésével, valamint gyógyszer, 
gyógyászati segédeszköz ismertetésével összefüggő egyes egészségügyi miniszteri rendeletek 
módosításáról 
 
235/2009. (X.20.) Korm. rendelet 
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. 
 
31/2009. (X.20.) EüM. rendelet 
Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V.9.) EüM. rendelet 
módosításáról. 
 
32/2009.(X.20.) EüM. rendelet 
Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai 
gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII.26.) EüM. rendelet valamint az Egészségügyi 
Tudományos Tanácsról szóló 34/2003. (VI.7.) ESZCSM rendelet módosításáról 
 
33/2009. (X.20.) EüM. rendelet 
az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 
 
40/2009. (XI.20.) EüM. rendelet 
Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről 
 
36/3009. (XI.3.) EüM rendelet 
Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes 
szabályairól 
XII.23.) Korm. rendelet módosításáról 
 
267/2009. (XII.1.) Korm. rendelet 
A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról 
 
2009. évi CLII. törvény 
Az egyszerűsített foglalkoztatásról 
 
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
 
336/2009. (XII.29.) Korm. rendelet 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIIII. törvény végrehajtásáról szóló 



217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról 
 
347/2009. (XII.30.) Korm. rendelet 
A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 
gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. 
(VIII.31.) Korm. rendelet módosításáról 
 
360/2009. (XII.30.) Korm. rendelet 
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 
337/2008. (XII.30.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet módosításáról 
 
57/2009. (XII.30.) EüM rendelet 
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról 
 
10/2010. (I.28.) Korm. rendelet 
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 291/2009. (XIII.18.) Korm. rendelet módosításáról 
 
19/2010. (II.9.) Korm. rendelet 
A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII.23.) Korm. 
rendelet módosításáról 
 
3/2010. (I.26.) EüM rendelet 
Az ápolói tevékenység kompetenciáiról 
 
6/2010. (II.24.) EüM. rendelet 
Az ápolói tevékenység kompetenciáiról szóló 3/2010. (I.26.) EüM. rendelet módosításáról 
 
39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 
 
113/2010. (IV.13.) Korm. rendelet 
A közbeszerzési eljárásokban alkalmazható átláthatósági megállapodásról és az átláthatósági 
biztosok nyilvántartásának vezetéséről 
 
9/2010. (IV.13.) SZMM rendelet 
A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. 
(I.15.) FMM rendelet módosításáról 
 
23/2010. (V.7.) EüM rendelet 
A gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a 
vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. 
(III.28.) EüM rendelet és az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer 
működésének részletes szabályairól szóló 36/2009. ) EüM rendelet módosításáról 
 
217/2010. (VII.22.) Korm. rendelet 
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI.12.) Korm. 
rendelet módosításáról 
 
225/2010. (VIII.12.) Korm. rendelet 
Az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek 
módosításáról 
 
2010. évi XC. törvény  
Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról 
 
239/2010. (IX.14.) Korm. rendelet 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII.26.) 



Korm. rendelet módosításáról 
 
10/2010. (IX.23.) NEFMI rendelet 
A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés 
megszerzéséről szóló 66/1999. (XII.25.) EüM. rendelet módosításáról 
 
279/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/2009. (III.3.) Korm. rendelet módosításáról 
 
2010. évi CLII. törvény 
Egyes törvényeknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő 
módosításáról. 
 
2010. évi CLIX. törvény 
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról. 
 
2010. évi CLXXVIII. törvény 
A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosításáról 
 
7/2011. (II.11.) Korm. rendelet 
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásról szóló 177/2005. (IX.2.) Korm. rendelet módosításáról 
 
1/2011. (I.14.) Korm. rendelet 
Az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI.13.) IM. rendelet 
módosításáról 
 
5/2011. (II.28.) NEFMI rendelet 
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 
9/1993. (IV.2.) NM rendelet módosításáról 
 
12/2011. (III.30.) NEFMI rendelet 
az egészségügyi szakmai kollégium működéséről 
 
2011.évi XLI. törvény 
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról 
 
73/2011. (IV.29.) Korm. rendelet 
Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
 
20/2011. (V.10.) NEFMI rendelet 
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképzéssel összefüggő módosításáról. 
 
23/2011. (V.18.) Korm. rendelet 
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 
9/1993. (IV.2.) NM rendelet módosításáról 
 
2011. évi XLI. törvény 
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról 
 
2011. évi LXX. törvény 
Egyes természetvédelmi és agrártárgyú törvények módosításáról 
 
2011. évi LXXI. törvény 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról 
 
102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 
A mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 
 



206/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 
Egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek táppénzzel kapcsolatos módosításáról 
 
121/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet 
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról 
 
2011. évi CV. törvény 
Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról 
 
2011. évi CVI. törvény 
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról 
 
2011. évi CVII. törvény 
Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról 
 
2011. évi LXXXI. törvény 
Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 
 
106/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 
Egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek táppénzzel kapcsolatos módosításáról 
 
47/2011. (VII.27.) NEFMI rendelet 
Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 
1248/2011. (VII.18.) Korm. határozat 
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerben részt vevők támogatásával 
összefüggő feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről 
 
170/2011- (VIII.24.) Korm. rendelet 
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról 
 
171/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet 
A közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 
 
189/2011. (IX.19.) Korm. rendelet 
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011, (VI.29.) Korm. 
rendelet módosításáról  
 
249/2011. (XII.1.) Korm. rendelet  
A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásával összefüggő kormányrendeletek 
módosításáról.  
 
273/2011. (XII.20.) Korm. rendelet  
A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról  
 
298/2011. (XII.22.) Korm. rendelet  
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról  
 
2011 CXCI törvény  
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes törvények módosításáról  
 
313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet  
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról  
 
2012. évi I. törvény  
A munka törvénykönyvéről  
 
352/2011. (XII.30.) Korm. rendelet  
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III.25.) Korm. 
rendeletnek az államadósság-kezeléssel összefüggő módosításáról  
 



354/2011. (XII.30.) Korm. rendelet  
A társadalombiztosítás ellátásáraira és a magánnyugdíj jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetésről szóló 1997. évi LXXX, törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.). Korm. r. 
módosításáról  
 
2011. évi CCXI. törvény  
A családok védelméről  
 
2011. évi CLXXXVIII. törvény  
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről  
 
2011 évi CLXVII törvény  
a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről és a korhatár előtti ellátásokról és a szolgálati 
járandóságról  
 
6/2012. (II.14.) NEFMI rendelet  
Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi 
szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI.17.) EÜM rendelet módosításától  
 
16/2012. (II.16.) Korm. rendelet  
A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól  
 
46/2012. (III.28.) Korm. rendelet  
A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és 
fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről  
 
6/2012.(II.14.) NEFMI rendelet  
Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi 
szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI.18.) EüM rendelet módosításáról  

 


