
2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéséről
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi 

rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról
2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról
2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről
2008. évi XXI. törvény a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a 

biobankok működésének szabályairól
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya 

alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások 
felsorolásáról

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról

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 
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának 
szabályozásáról
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

végrehajtásáról
158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátás
179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról
227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet a külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről
295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról



145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
40/1997 (III.5) Korm. rend. a természetgyógyászati tevékenységről
164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól
132/2006. (VI.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (II.3.) Korm. rendelet módosításáról
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 

gyógyfürdő ellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról. 
104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó 

megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről
18/2000.(II.25.) Kormány rendelet a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a 

háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről
114/2000. (VI.29.) Kormány rendelet a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól
259/2002.  (XII.  18.)  Korm.  rendelet  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  szolgáltató  tevékenység  engedélyzéséről, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
28/2004. (II.  28.)  Korm.  rendelet  a magyar  Nemzeti  Kábítószer  Adatgyűjtő  és Kapcsolattartó  Központ  feladatainak 

ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről
16/1972. (IV. 29.) MT rendelet az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról
5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről 
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről
23/2006. (V. 18.) EüM rendelet a vizsgálati és terápiás eljárásrend kidolgozásának, szerkesztésének és szakmai 

egyeztetése lefolytatásának eljárásrendjéről
1/2004. (I. 5.) ESzCsM rendelet a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről
21/2006. (VIII. 8.) HM rendelet a hadkötelesek rendkívüli állapotban és megelőző védelmi helyzetben történő katonai 

szolgálatra való behívásának, katonai szolgálatának és leszerelésének rendjéről
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
19/1998. (VI. 3.) NM rendelet a betegszállításról
30/2007. (VI. 22.) EüM rendelet az egészségügyi dolgozók rendtartásáról
1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 

igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
21/2007. (V. 8.) EüM rendelet a biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz 

ismertetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatásokért fizetendő díjakról
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és 

korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról
11/1997 (V.28) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről



15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Mentőszolgálatról
160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 
5/1998. (XI. 18.) EüM rendelet a védett személy hivatalos programja során szükséges egészségügyi ellátás biztosításáról
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
21/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól
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
24/1999. (VII. 6.) EüM rendelet egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről
18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési 

nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről
323/2006.. (XII.23..) EüM rendelet az Országos Vérellátó Szolgálatról
5/1998. (III.6.) IM rendelet a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról
4/2000. (II.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről  
6/2000. (III.17.) KHVM rendelet az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről és egyes 

úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről 
28/2000. (X.11.) EüM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól
29/2000. (X.30.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről
2/1999. (II. 11.) IM rendelet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a 

foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél
17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól
14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi 

feltételeiről és kiadásuk rendjéről
23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról
16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről
34/2003. (VI. 7.) ESzCsM rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról 
21/2003. (VI. 24.) HM-ESzCsM együttes rendelet a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-

járványügyi követelményekről, azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal 
való együttműködésének rendjéről

30/2003. (VII. 18.) IM-ESzCsM együttes rendelet a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos 
közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről 

52/2003. (VIII. 22.) ESzCsM rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok 
folyamatos továbbképzéséről



60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről

13/1996. (VI. 28.) BM rendelet a víziközlekedés rendõrhatósági igazgatásáról
11/2004. (II. 28.) ESzCsM rendelet a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ működéséről, 

feladat- és hatásköréről
52/2008. (XII. 31.) EüM rendelet a szakmai kollégiumokról
5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
26/2004. (IV. 21.) ESzCsM rendelet a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyásáról
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
2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet  az egészségügyi  szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról,  valamint az 

egészségügyi szakmai jegyzékről
7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet  a gyógyászati  segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai 

követelményeiről
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
10/2005.  (IV.  12.)  EüM  rendelet  a  rendkívüli  eseményekkel,  katasztrófákkal  kapcsolatos  bejelentés  és  adatközlés 

rendjéről
15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről
59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint 

egyes bejelentési kötelezettségekről
13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és 

szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól
208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges 

szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól
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 

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről
21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 
31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a 
kötelező adatközlés szabályairól 



321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és 
ellenőrzéséről

Kapcsolódó jogszabályok:

20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről
28/1998. (VI. 17.) NM rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
3/2010. (I. 26.) EüM rendelet az ápolói tevékenység kompetenciáiról


