
Az Intézmény a feladatait az alább felsorolt alapvető jogszabályok és közjogi 

szervezetszabályozó eszközök alapján látja el: 

 

Törvények 

Alaptörvény Magyarország alaptörvénye 2012.01.01. 

2013. évi V. Tv. a Polgári Törvénykönyvről 

2011. évi CLXXXIX.Tv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2014. évi LXXIV Tv. egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról 

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

1993. évi XCIII. Tv. a munkavédelemről 

1995. évi CXVII. Tv. a személyi jövedelemadóról 

1997. évi CLIV. Tv. az egészségügyről 

1997. évi LXXXI. Tv. a társadalombiztosítási nyugellátásról 

1997. évi LXXXIII. Tv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

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

forgalmazásának egyes szabályairól 

2000. évi C. Tv. a számvitelről 

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

2005. évi XCV. Tv. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a 

gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 

2006. évi CXXXII. Tv. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 

2006. évi XCVII. Tv. az egészségügyben működő szakmai kamarákról 

2015. évi CXLIII. Tv. a közbeszerzésekről 

2011. évi CXCV Tv. az államháztartásról 

2011. évi CXII. Tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

2011. évi CXXVIII. Tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról 

2012. évi I. Tv. a munka törvénykönyvéről 

2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 

 

Kormány rendeletek 

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



LXXXIII. törvény végrehajtásáról 

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

törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról (Vhr./2.) 

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

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső 

kontrollrendszeréről 

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

történő finanszírozásának részletes szabályairól 

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglakozás-egészségügyi szolgálatról 

96/2003. (VII.15) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

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

528/2020. (XI.28.) Kr. az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 

végrehajtásáról 

530/2020. (XI.28.) Kr. az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 

jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről 

 

Miniszteri rendeletek 

26/1997. (IX.3.) NM. rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

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

26/2014. (IV. 8.) EMMI. rendelet a várandós gondozásról 

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

orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

34/1996. (X.9.) NM. rendelet rendelet a Magyar Köztársaság címerének a népjóléti miniszter 

ágazati irányítása alá tartozó egyes intézmények általi használatáról 

51/1997. (XII. 18.) NM. rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 

betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a 

szűrővizsgálatok igazolásáról 

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

finanszírozásának egyes kérdéseiről 

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

vezető testületének és felügyelő testületének működéséről, valamint a szerv vezetője 

teljesítményének értékeléséről 1. számú melléklet 

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról 

4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 



5/2004. (IX. 19.) EüM. rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási 

támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról 

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

vezető testületéről 

49/2004 (V.21) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 

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

szakmai minimumfeltételekről 

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

válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról 

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

helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében 

kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 


