MK-ME 17

Törvények, rendeletek, jogi szabályozók listája

TÖRVÉNYEK, RENDELETEK, JOGI SZABÁLYOZÓK LISTÁJA
Törvények
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
1995. évi törvény a személyi jövedelemadóról
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1998. évi XXV. törvény az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről
1998. évi XXXIX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás
szerveinek állami felügyeletéről
1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól
2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről
2000. évi C. törvény a számvitelről
2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2005. évi CLXXXII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény és az egészségügyi szakellátási kötelezettségről továbbá egyes egészségügyet érintő
törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény módosításáról
2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,
valamint
a
gyógyszerforgalmazás
általános
szabályairól
2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2012. évi XXXVIII. törvény a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek
átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2012. évi CCXII. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
2013. évi LXXI. törvény a dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról
2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények
módosításáról
2013. évi CCXLIV. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények
módosításáról
2014. évi CXI. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények
módosításáról
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Kormányrendeletek
89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjáról
117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes
szabályairól
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól
45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet az egészségügyben dolgozók alap- és működési
nyilvántartásának vezetéséről
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi
CXXXII. törvény végrehajtásáról
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
16/2012. (II.16.) Korm. rendelet a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének
sajátos szabályairól.
214/2012. (VII.30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és
Dokumentációs Központról
239/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
520/2013. (XII.30.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
521/2013. (XII.30.) Korm. rendelet az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról
40/2014. (II.24.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
40/2014. (II.24.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
169/2014. (VII.18.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
364/2014. (XII.30.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról

Miniszteri rendeletek
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseiről
20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről
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 korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a
szűrővizsgálatok igazolásáról
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62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezelésének egyes kérdéseiről
14/1998. (XII. 11.) EüM rendelet a kórházi etikai bizottságokról
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről
19/1998. (VI. 3.) NM rendelet a betegszállításról
18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és
szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó
rendelkezései végrehajtásáról
23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet a kórházi felügyelő tanácsról
24/1999. (VII. 6.) EüM rendelet egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes
eljárási szabályairól
16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások
szakmai feltételeiről
43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető
testületéről
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekről
40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi
alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről
47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes
szervezési kérdéseiről
76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati
(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó
részletes szabályokról
5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási
támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról
1/2005. (EüK. 1.) EüM irányelv a betegazonosító rendszer működéséről
3/2005. (II.10.) EüM rendelet az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára,
feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról,
valamint ezek egyes technikai követelményeiről
5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről
45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének
egészségügyi szakmai feltételeiről
46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételére
vonatkozó szabályairól
52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi
szolgáltatásokról
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba
történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és
kölcsönzéséről
41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti
gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről
Dokumentum kódja: MK-ME 17
Verziószám: 07

Oldal: 3/4
Érvénybelépés időpontja: 2015.02.09.

MK-ME 17

Törvények, rendeletek, jogi szabályozók listája

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program
minősítésének szabályairól
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről
20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről,
e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről
1/2011. (I.07.) NEFMI rendelet az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
9/2012. (II.28.) NEFMI rendelet az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbetegszakellátási 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 betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól
22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés
megszerzéséről
23/2012. (IX.14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és
szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről
50/2012. (XII.19.) EMMI rendelet a Nemzeti Betegfórumról
58/2012. (XII.29.) EMMI rendelet az otthoni szakápolással, hospice ellátással, valamint a
rehabilitációs ellátásokkal, szanatóriumi ellátással összefüggő eljárások egyszerűsítéséről
73/2013. (XII.2.) EMMI rendelet az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az
egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekkel összefüggő
módosításáról
76/2013. (XII.10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
1/2014. (I.16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről
4/2014. (I.20.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
11/2014. (II.24.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
36/2014. (IV.30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
41/2014. (VI.30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
43/2014. (VIII.19.) EMMI rendelet az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti
terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
52/2014. (XII.19.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
4/2015. (I.20.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az
egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról
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