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2020. évi CLXII. törvény a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről    

2020. évi CXXXV. törvény a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, 

valamint a foglalkoztatás felügyeletéről     

2020. évi CIV. törvény a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok 

megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról  

2020. évi C. törvény   az egészségügyi szolgálati jogviszonyról     

2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről     

2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról 

és a járványügyi készültségről     

2020. évi LVII. törvény a veszélyhelyzet megszüntetéséről     

2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 

ellátások fedezetéről 

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 

2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről 

2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről  

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  

2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról  

2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó 

szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról 

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

megakadályozásáról 

2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról  

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról  

2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról  

2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról  

2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 

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

2013. évi CLV. törvény a támogatott döntéshozatalról 

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 

2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról 

2012. évi XXXVIII. törvény a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó 

intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
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2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról 

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról 

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról 

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár 

előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 

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

módosításáról 

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

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról 

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól 

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

2008. évi XXI. törvény a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok 

és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól 

2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 

2007. évi CVI. törvény  az állami vagyonról   

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 

2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 

beutazásáról és tartózkodásáról 

2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 

2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati 

segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 

2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról 

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

gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 

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

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

2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről 

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 

2000. évi CXVI. törvény az egészségügyi közvetítői eljárásról 

2000. évi C. törvény a számvitelről 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 
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2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 

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

forgalmazásának egyes szabályairól 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes 

szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel 

1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a 

végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról 

szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelettel 

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

kezeléséről és védelméről 

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről-2021.03.01-től hatálytalan! 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az 

azonosító kódok használatáról 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel 

1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, egységes szerkezetben a 

végrehajtásról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel és a 22/2008. (XII. 31.) SZMM 

rendelettel.2021. 03.01-től az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állókra nem hatályos! 

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

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről   

22/2021. (I. 28.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető 

szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményről  

21/2021. (I. 28.) Korm. rendelet a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok 

felülvizsgálatáról  

20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 

bérminimum megállapításáról   

709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje 

alatti eltérő alkalmazásáról 

 692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában álló 

gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány 

megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az 

állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények kötelezettségvállalásának 

egyes szabályairól  
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676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében 

alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól 

 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató 

Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról  

660/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott 

szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről  

658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak 

a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól  

657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és a 

keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolásának egyes kérdéseiről  

643/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásra 

vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről  

625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső 

egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról 

609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati 

bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról  

604/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. törvény egyes szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásáról  

 

588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel 

kapcsolatos egyes szabályokról  

582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási 

kedvezményekről  

553/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején közintézmények területén 

alkalmazandó védelmi intézkedésekről  

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

jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről  

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi 

C. törvény végrehajtásáról  

521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési 

rendelkezésektől való eltérésről  

 517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. 

(XI. 17.) Korm. rendelettől eltérő, veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról  

 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól   

 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a 

nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a 

szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 

koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással 

összefüggő egyes kérdésekről  

507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó 

egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól  

506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet az Országos Kórházi Főigazgatóságról  

501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett 

családokat segítő intézkedésekről  

499/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a 

kórházakban ellátott feladatokról  
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488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz 

szükséges egyes intézkedésekről  

487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos 

szabályok alkalmazásáról  

486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és 

a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi 

képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményéről  

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések második üteméről  

453/2020. (X. 9.) Korm. rendelet egyes járványügyi intézkedésekről   

409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi 

megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról   

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási 

korlátozásairól  

407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról   

312/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért 

Alapítvány által megvalósított Erzsébet-táborok egyes típusairól és egyéb rendezvényeiről   

287/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében 

szükséges intézkedésekről  

286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs 

feladatairól  

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti 

kormányrendeleti szabályokról   

283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről  

282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet 

megszüntetéséről  

 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk 

elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli 

juttatásról   

162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a 

kormányzati kommunikációs beszerzésekről  

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról     

358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott 

szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának 

szabályairól 

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

kontrollrendszeréről   

334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső 

egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról 

243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről 

216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, 

tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről 

70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet a személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a 

közzétételi eljárásról 
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301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, 

valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a 

kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről 

257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 

tevékenységről 

241/2018. (XII. 13.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott 

szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről   

45/2018. (III. 19.) Korm. rendelet az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről  

505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a Kormányzati Adatközpont működéséről   

466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok 

biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról 

453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, 

mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton 

alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról 

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba 

történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a 

támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól 

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási 

támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól 

450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek 

forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről 

448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi 

rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről 

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes 

szabályairól   

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 

423/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes 

program minősítésének eljárási szabályairól 

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező 

adatszolgáltatásairól 

352/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott 

szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről 

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet a Magyar Államkincstárról 

219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról 

217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók 

kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről 

184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 

végrehajtásáról 

160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet a Michalicza-ösztöndíjról 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének 

részletes szabályairól 

388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott 

szolgáltatók működési támogatásáról 

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1600155.TV/tvalid/2017.7.14./tsid/
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385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi 

államigazgatási szerv kijelöléséről 

381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról 

379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek 

módosításáról 

301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért 

megállapítható költségtérítés mértékéről  

137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására 

felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről  

487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó 

engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről   

439/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól  

328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról  

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

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 

szabályairól   

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

okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról   

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

szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett 

ellenőrzéséről 

307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos 

közbeszerzési szabályokról   

246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet az egészségügyi létfontosságú rendszerek és 

létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről   

232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet a költségvetési intézmények fosszilis energia 

felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű 

működtetéséről   

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

tevékenységek részletes szabályairól   

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

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

támogatásáról   

28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 

Intézetről   

350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a gyermek születése esetén az apát megillető 

pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről   

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról   

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről   

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról   

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 
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146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról   

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

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 

foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az 

engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal 

munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági 

közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik 

országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér 

megtérítéséről 

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

340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet a külföldön történő gyógykezelések részletes 

szabályairól 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben 

dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól 

124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek 

az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról 

43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési 

szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól 

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és 

ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság 

alkalmazásának részletes szabályairól 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 

foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 

230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási 

képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 

Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

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

új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre 

vételéről és jegyzékeinek módosításáról 

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését 

érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról 

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

közbeszerzésének sajátos szabályairól 

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

belső ellenőrzéséről 

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

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és 

a közhasznúság egyes kérdéseiről 

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi 

LXXXV. törvény végrehajtásáról 
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338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról 

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a 

balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint 

egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival 

kapcsolatos eljárási szabályokról 

321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 

szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási 

garantált bér megállapításáról 

44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi 

államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási 

kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének 

rendjéről 

35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, 

feltételeiről és kizáró okairól 

24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának 

megállapításáról 

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 

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

kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi 

rendszer kialakításáról 

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 

176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről 

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

335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény 

igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről 

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 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

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

XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról-2021. 03.01. az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyban állókra hatálytalan 

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

2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról 

224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes 

szabályairól 

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

megállapításának részletes szakmai szabályairól 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 

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

szabályairól 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről 

159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes 

hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról 

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

központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről 

276/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési eljárás körébe tartozó, 

egészségügyi, szociális és családügyi fejezeti szinten kiemelt termékek állami normatíváiról 

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

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint 

kiszabásának és megállapításának módjáról 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény végrehajtásáról 

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

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes 

szabályairól 

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

szolgáltatások térítési díjáról 

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

LXXXIII. törvény végrehajtásáról 

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

3/2018. (II. 21.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési 

szoftverekkel szemben támasztott követelményekről 

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

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 

munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi 

szakvizsga részletes szabályairól 

28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet a Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi 

szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi 
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ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás egyes 

szabályairól   

26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről   

25/2019. (XI. 15.) EMMI rendelet a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságról 

16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről 

49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű 

vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket 

nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések 

bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról 

21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló 

sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége 

védelmének szabályairól 

10/2018. (III. 7.) EMMI rendelet a PET-eljárással végzett ellátások központi várólistájának 

működési rendjéről 

16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint 

gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól 

13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a lakossági gyógyszerellátás során képződött 

gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő 

ágazati honvédelmi feladatokról 

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel 

kapcsolatos részletes szabályokról 

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható 

elismerésekről  

5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások 

bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről  

1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás 

szabályairól  

50/2015. (XI. 12.) EMMI rendelet az orvosi bélyegzőkről  

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy 

vegyületcsoportokról   

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

válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról 

42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és 

ellenőrzéséről 

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról 

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról 

26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról 

21/2014. (III. 20.) EMMI rendelet a veleszületett rendellenességek bejelentéséről és 

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

monitoringrendszer működésének részletes szabályairól 

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

51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles 

vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök 

használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző 

személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről 

36/2013. (V. 24.) EMMI rendelet az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének 

eljárásrendjére vonatkozó szabályokról 

18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, 

szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes 

szabályairól 

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és 

szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről 

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

megszerzéséről 

15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek 

farmakovigilanciájáról 

31/2010. (V. 13.) EüM rendelet a finanszírozási eljárásrendekről 

18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet az egészségügyért felelős miniszter szabályozási 

feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő 

szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös 

szabályairól 

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

részletes szabályairól 

49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról 

40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos 

egyes kérdésekről 

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 

megelőzéséről, e tevékenység szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 

13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási 

eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól 

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről 

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve 

gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek 

nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal 

szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról 

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 

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően 

készletben tartandó termékekről 

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program 

minősítésének szabályairól 
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41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá 

intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről 

32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával 

összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről 

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek 

alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő 

személyek tevékenységének engedélyezéséről 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási 

támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, 

javításáról és kölcsönzéséről 

5/2007. (I. 24.) EüM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek 

kereskedelmi árréséről 

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

szolgáltatásokról 

46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételére 

vonatkozó szabályairól 

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

lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről 

28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának 

alkalmazásáról 

25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének 

megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól 

5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről 

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális 

egészségi és biztonsági követelményekről 

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba 

hozataláról 

43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek 

orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő 

felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről 

39/2005. (IX. 15.) EüM rendelet a gyógyszerészi oklevéllel végezhető tevékenységekről 

35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények 

klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról 

30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és 

betegtájékoztatójáról 

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

bejelentés és adatközlés rendjéről 

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 

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

kölcsönzésének szakmai követelményeiről 

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

támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról 
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2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 

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

22/2002. (V. 3.) EüM rendelet az ápolási asszisztens szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeinek kiadásáról 

13/2002. (III. 28.) EüM rendelet a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek 

képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat 

részletes eljárási szabályairól 

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

egyes kérdésekről 

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

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

28/2000.(X. 11.) EüM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra 

vonatkozó különös szabályairól 

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

és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 

egészségének és biztonságának védelméről   

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

 

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

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 

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

egészségének védelméről 

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

biztonsági követelményeiről 

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 

tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 

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

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 

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

76/2004.(VIII. 19.)ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati 

(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására 

vonatkozó részletes szabályokról 

64/2004. (VII. 27.) ESzCsM rendelet a Szabványos Vényminták Gyűjteménye VII. kiadása 

alkalmazásáról 

60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az 

ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól 

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

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

egyes szervezési kérdéseiről 
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44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek 

rendeléséről és kiadásáról 

40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 

egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről 

39/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében 

meghatalmazott személy képesítési feltételeiről 

37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az étrend-kiegészítőkről 

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges 

táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának 

szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról 

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

szakmai minimumfeltételekről 

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

vezető testületéről 

24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről 

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

1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető 

gyógyszerekről és a támogatás összegéről 

16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető 

ellátások szakmai feltételeiről 

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

részletes szabályairól 

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 

egészségének és biztonságának védelméről  

 30/2019. (IX. 4.) ITM rendelet a közszférabeli szervezetek honlapjainak és 

mobilalkalmazásainak akadálymentesítése során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat 

tartalmi elemeiről 

7/2019. (IV. 4.) ITM rendelet a Műszaki Szabályozási Bizottságról 

6/2019. (IV. 4.) ITM rendelet az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról 

25/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik 

országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 

végrehajtásáról 

17/2020. (XII. 23.) IM rendelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban 

alkalmazható nyomtatványokról  5/2019. (III. 13.) IM rendelet a Magyar Közlöny 

kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó 

eszköz közzététele során történő megjelöléséről   

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet a közjegyzői díjszabásról (hatálybalépés 2019.01.01.) 

7/2017. (VI. 1.) IM rendelet a székhelyszolgáltatásról 

2/2019. (VII. 12.) MK rendelet a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett 

alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről18/2018. (XII. 18.) MvM rendelet 

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő 

hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról   

40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és 

működtetésével kapcsolatos szabályokról 
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27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és 

fenntartását végző gazdasági társaság kijelöléséről 

12/2016. (IV. 29.) MvM rendelet az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról  

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

igazgatási szolgáltatási díjról 

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 összegezésről   

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

jelzésekről 

31/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet az állam tulajdonában lévő és az egészségügyért felelős 

miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók tekintetében fenntartói joggal 

rendelkező államigazgatási szerv kijelöléséről 

11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-

9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról 

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az 

Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és 

besorolási szabályairól 

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható 

járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó 

elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról 

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről 

7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról 

66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre 

önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi 

feltételeiről 

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

egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos 

továbbképzéséről 

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

szabályairól 

11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről 

és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól 

4/2018. (II. 28.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek 

kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére 

vonatkozó szabályokról 

44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági 

követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról  

43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról   

28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági 

berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról  

19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai 

követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 

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

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről  
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15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás 

folyósításának szabályairól 

38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági 

események kötelező elszámolási módjáról 

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

orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

30/1998. (VI. 24.) NM rendelet az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások 

végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok 

fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról 

25/1998. (VI. 17.) NM rendelet a művi meddővétételről 

19/1998. (VI. 3.) NM rendelet a betegszállításról 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről 

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

finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról 

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

kezelésének egyes kérdéseiről 

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

betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a 

szűrővizsgálatok igazolásáról 

49/1997.(XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 

meddőségkezelési eljárásokról 

48/1997.(XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 

fogászati ellátásról 

47/1997. (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében járó anyatejellátás 

feltételeiről 

46/1997. (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető 

ellátásokról 

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

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási 

eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról 

42/1996. (XI. 29.) NM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

végrehajtásáról 

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek 

bejelentéséről és kivizsgálásáról 

20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről   

42/1995. (XI. 14.) NM rendelet a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója 

bevezetéséről 

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

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

finanszírozásának egyes kérdéseiről 

32/1992. (XII. 23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 

végrehajtásáról 

22/2019. (XII. 23.) PM rendelet a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági 

társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai 
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továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső 

kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről 

15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok 

osztályozási rendjéről 

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

1027/2021. (II. 5.) Korm. határozat a közbeszerzések hatékonyságának javítása érdekében 

szükséges intézkedésekről   

1004/2021. (I. 14.) Korm. határozat a COVID-19 oltóanyagok további beszerzéseiről   

2030/2020. (XII. 29.) Korm. határozat a koronavírus elleni nemzeti oltóanyag fejlesztésének 

támogatásáról 

2027/2020. (XII. 28.) Korm. határozat a közétkeztetés rendszerének fejlesztése érdekében 

szükséges intézkedésekről     

1798/2019. (XII. 23.) Korm. határozat egyes egészségügyi kérdésekről 

1514/2019. (VIII. 30.) Korm. határozat a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatainak 

bővítéséről, valamint az Állami Számvevőszékkel Való Kormányzati Kapcsolattartásért 

Felelős Tárcaközi Bizottság létrehozásáról 

1459/2019. (VII. 30.) Korm. határozat az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő forrás 

biztosításáról 

1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek 

költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről 

1150/2013. (III. 22.) Korm. határozat a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai 

elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az egészségügyi ágazatban való 

végrehajtásáról 

1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai 

elvekről 

31/2020. (XII. 30.) BM utasítás az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezeti és 

működési szabályzatáról     

21/2019. (VI. 18.) EMMI utasítás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szervezeti és 

működési szabályzatáról 

18/2019. (VI. 6.) EMMI utasítás a Nemzeti Népegészségügyi Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 

29/2017. (VII. 6.) EMMI utasítás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő szervezeti és 

működési szabályzatáról 

43/2016. (IX. 8.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható 

elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól  

12/2015. (IV. 10.) EMMI utasítás a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi 

intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól  

 

 

Békéscsaba, 2021. február 08.    
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