
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2017. évre érvényes 
 

TÖRVÉNYEK, RENDELETEK 

GYŰJTEMÉNYE 
 

 

 

 

 



Törvények: 

 

  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2012. évi C. törvény a Büntető 

Törvénykönyvről 

 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

  2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 2013. évi CLXV. Törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 

 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 

  2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről 

 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről 

 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről 

 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

 1997. évi XLVII. tv. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről (módosította 1999. évi LXXII. tv.) 

 1997. évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól,   

 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről   

 1998. évi LXVI. tv. az egészségügyi hozzájárulásról 

 1999. évi XLII. tv. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól 

 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról2000. évi II. tv. az önálló orvosi tevékenységről 

 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

 2000. évi C. tv. a számvitelről 

 2000. évi CXVI. tv. az egészségügyi közvetítői eljárásról 

 2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről 

 2003. évi LXXXIV. tv. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 

 2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, 

valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők 

foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 

 2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási 

állományról 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról 

 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról 

 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 

 2007. évi CI. törvény a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének 

biztosításáról 

 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról 

 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról  

 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról  

 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 



 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról 

 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről 

 

Kormányrendeletek: 

 

 89/1995. (VII.14.) Korm. r. a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 

 168/1997. (X.6.) Korm. r. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

tv. végrehajtásáról (2016. 01.01-től változott) 

 195/1997. (XI. 5.) Korm. r. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv. 

végrehajtásáról (2016. 01. 01-től változott) 

 217/1997. (XII.1.) Korm.r. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. tv. végrehajtásáról (2016. 01. 01-től változott) 

 284/1997. (XII.23.) Korm. r. a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 

szolgáltatások térítési díjáról 

 43/1999. (III.3.) Korm. r. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásának részletes szabályairól 

  4/2013. (I. 11.) Korm. r. az államháztartás számviteléről (2016. 01. 01-től változott) 

  225/2015. (VIII. 7.) Korm. rend. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 96/2003. (VII.15.) Korm.r. az egészségügyi 

szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 

eljárásról 

  370/2011. (XII. 31.) Korm. rend. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről276/2003. (XII.24.) Korm.r. a központosított közbeszerzési eljárás 

körébe tartozó, egészségügyi, szociális és családügyi fejezeti szinten kiemelt termékek 

állami normatíváiról 

 16/2012. (II. 16.) Korm. rend. a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök 

közbeszerzésének sajátos szabályairól 

  66/2012. (IV. 2) Korm. rend. a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az 

új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok 

jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról 

 168/2004. (V.25.) Korm.r. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a 

központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről 

 335/2005. (XII.29.) Komr.r. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről 

 287/2006. (XII.23.) Korm.r. a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól 

 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet   az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 

szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról 

 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet   a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök 

ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és 

felhasználásáról 

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

XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról 

 162/2015. (VI. 30.) Korm. rend. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési 

rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok 

támogatásáról (2016. 01. 01-től változott) 

 162/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet   a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 

gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 



szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe 

vehető engedményekre vonatkozó részletes szabályokról 

  368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

(2016. 01. 01-től változott) 

 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 

 39/2010. (II. 26.) a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 

 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási 

finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes 

szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és 

módosításáról 

 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének 

és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi 

rendszer kialakításáról 

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

 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert 

költségekről 

 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről, (A rendelet a 11. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. 

január 31. napjával.) 

  521/2013. (XII. 30.) Korm. rend. az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról 

 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök 

közbeszerzésének sajátos szabályairól 

 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő 

munkavállaló költségtérítéséről szóló  

 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 

szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett 

ellenőrzéséről 

 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról 

 320/2015 (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 

engedélyezéséről 

 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 

okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 

 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 

részletes szabályairól 

323/2015 (X.30.) Korm. rendelet az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek 

módosításáról 

 

Miniszteri rendeletek: 

 

 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (2016. 01. 01-től változott) 

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

finanszírozásának egyes kérdéseiről (2016. 01. 01-től változott) 

 27/1995. (VII.25.) NM r. a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 

 62/1997. (XII.21.) NM r. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezelésének egyes kérdéseiről 



 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 

 2/1998. (I.16.) MüM r. a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 

jelzésekről 

 6/1998. (III.11.) NM r. az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és 

finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról 

 18/1998. (VI.3.) NM r. a fertőző betegek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről 

 23/1998. (XII.27.) EüM r. a kórházi felügyelő tanácsról 

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

szabályairól 

 33/1998. (VI.24.) NM r. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 

orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

 14/1998. (XII.11.) EüM r. a kórházi etikai bizottságokról 

  351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos 

eljárásról 

 50/1999. (XI.3.) EüM r. a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és 

biztonsági követelményeiről 

 61/1999. (XII. 1.) EüM r. a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók 

egészségének védelméről 

 65/1999. (XII. 22.) EüM r. a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 

 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés 

megszerzéséről 

 26/2000. (IX. 30.) EüM r. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és 

az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 

  43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet az egészségügyi intézmények egészségügyi 

válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról 

 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM. együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

 44/2000. (XII.27.) EüM r. a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

 4/2001. (II.20.) EüM.-IM együttes rendelet az egészségügyi közvetítői eljárással 

kapcsolatos egyes kérdésekről 

 13/2002. (III.28.) EüM r. az egészségügyi közintézmények vezetőjének és 

vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése 

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 

 22/2002. (V.03.) EüM r. az ápolási asszisztens szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeinek kiadásáról 

 23/2002. (V.03.) EüM r. az emberen végzett orvostudományi kutatásokról 

 8/2003. (III.13.) ESzCsM r. az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről 

 43/2003. (VII.29.) ESzCsM r. a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai 

vezető testületéről 

 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az 

egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos 

továbbképzéséről 

 60/2003. (X.20.) ESzCsM r. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről 

 2/2004. (XI.17.) EüM r. az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 



 40/2004. (IV.26.) EszCsM r. az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 

egészségügyi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről 

 44/2004. (IV.28.) ESzCsM r. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről 

és kiadásáról 

 47/2004. (V.11.) ESzCsM r. az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 

szervezési kérdéseiről 

 5/2004. (XI.19.) EüM r. az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási 

támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról   

 2/2004. (I.15.) FMM r. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának 

részletes szabályairól  

 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 

 10/2005. (IV.12.) EüM r. a 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 

 45/2006. (XII.27.) EüM r. a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének 

egészségügyi szakmai feltételeiről  

 52/2006. (XII.28.) EüM r. a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi 

szolgáltatásokról 

 18/2007. (IV.17.) EüM r. az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap –

és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő 

személyek tevékenységének engedélyezéséről  

 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 

oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges 

hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól 

  2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-

monitoringrendszer működésének részletes szabályairól 

 55/2009. (XII. 30.) EüM rendelet az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv 

vezető testületének és felügyelő testületének működéséről, valamint a szerv vezetője 

teljesítményének értékeléséről 

 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés 

részletes szabályairól 

  37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

  54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról  

 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba 

hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 

 44/2015 (XI.2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények 

feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és 

egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről 

 45/2015 (XI.2.) MvM rendelet a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjról 

 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 

tevékenységről 


