Típus

Jogszabály száma

Kiadás dátuma

Kibocsátó

Jogszabály címe

Rendelet

31/1992.

1992.12.23

NM

a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról

Rendelet

9/1993.

1993.04.02

MN

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseiről

Rendelet

5/1993.

1993.12.26

MüM

Rendelet

89/1995.

1995.07.14

Kormány

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

Rendelet

102/1995.

1995.08.25

Kormány

a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírásáról és
annak ellenőrzéséről

Rendelet

27/1996.

1996.08.28

NM

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek
bejelentéséről és kivizsgálásáról

Rendelet

30/1996.

1996.12.06

BM

a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

Rendelet

217/1997.

1997.12.01

Kormány

Rendelet

46/1997.

1997.12.17

NM

a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető
ellátásokról

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Rendelet

51/1997.

1997.12.18

NM

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok
igazolásáról

Rendelet

62/1997.

1997.12.21

NM

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezelésének egyes kérdéseiről

Rendelet

284/1997.

1997.12.23

Kormány

Rendelet

2/1998.

1998.01.16

MüM

a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzésekről

Rendelet
Rendelet

18/1998.
19/1998.

1998.06.03
1998.06.13

NM
NM

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről
a betegszállításról

Rendelet
Rendelet
Rendelet

33/1998.
14/1998.
23/1998.

1998.06.24
1998.12.11
1998.12.27

NM
EüM
EüM

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
a kórházi etikai bizottságokról
a Kórházi Felügyelő Tanácsról

Rendelet

43/1999.

1999.03.03

Kormány

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól

Rendelet
Rendelet

24/1999.
34/1999.

1999.07.06
1999.09.24

EüM
BM-EüM-IM

egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendje
a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról

a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi
szolgáltatások és térítési díjáról

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Tv.
Végrehajtásáról
a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és
biztonsági követelményeiről
a katasztrófa-egészségügyi ellátásról
a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók
egészségének védelméről
a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeiről
a munkahelyek kémiai biztonságáról
az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi
követelményeiről

Rendelet

145/1999.

1999.10.01

Kormány

Rendelet
Rendelet

50/1999.
158/1999.

1999.11.03
1999.11.19

EüM
Kormány

Rendelet

61/1999.

1999.12.01

EüM

Rendelet
Rendelet

65/1999.
25/2000.

1999.12.22
2000.09.30

EüM
EüM-SzCsM

Rendelet

29/2000.

2000.10.30

EüM

31/2001.

2001.10.03

EüM

Rendelet

3/2002.

2002.02.08

SzCsM-EüM

az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló
sugárzásnak kitett személyes egészségének védelméről
a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális
szintjéről

Rendelet

4/2002.

2002.02.20

SzCsM-EüM

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

Rendelet

a gyógyintézetek vezetőjének és vezető helyetteseinek
képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás
betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól

13/2002.

2002.03.28

EüM

Rendelet

8/2003.

2003.03.13

ESzCsM

Rendelet

43/2003.

2003.07.29

ESzCsM

Rendelet

60/2003.

2003.10.20

ESzCsM

Rendelet

40/2004.

2004.04.26

ESzCsM

Rendelet

47/2004.

2004.05.11

ESzCsM

az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi
alkalmassági vizsgálatról és minősítésről
az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes
szervezési kérdéseiről

ESzCsM

az egyes személy azonosításra alkalmatlan ágazati
(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására,
gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

Rendelet

76/2004.

2004.08.19

Rendelet

87/2004.

2004.10.04

ESzCsM

Rendelet

2/2004.

2004.11.17

EüM

az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről
a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető
testületéről
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről

a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi
szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult
személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól
az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük
nyilvántartásáról, valamint az egégszségügyi szakmai
jegyzékről
az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára,
feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi
és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai
követelményeiről
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának
személyi és tárgyi feltételekről

Rendelet

3/2005.

2005.02.10

EüM

Rendelet

44/2005.

2005.10.19

EüM

Rendelet

335/2005.

2005.12.29

Kormány

Rendelet

45/2006.

2006.12.27

EüM

Rendelet

46/2006.

2006.12.27

EüM

Rendelet
Rendelet

287/2006.
323/2006.

2006.12.23
2016.12.23

Kormány
Kormány

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól
az Országos Vérellátó Szolgálatról
az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alapés működési nyilvántartásairól, valamint a működési
nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének
engedélyezéséről

Rendelet

18/2007.

2007.04.17

EüM

Rendelet
Rendelet

41/2007.
254/2007.

2007.09.19
2007.10.04

EüM
Kormány

Rendelet

18/2008.

2008.12.03

SzMM

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről

a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének
egészségügyi szakmai feltételeiről
a várólista adatainak honlapon történő közzétételére
vonatkozó szabályairól

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti
gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről
az állami vagyonnal való gazdálkodásról
az egyéni védőeszközök követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról

Rendelet
Rendelet

356/2008.
4/2009.

2008.12.31
2009.03.17

Kormány
EüM

Rendelet
Rendelet

20/2009.
292/2009.

2009.06.18
2009.12.19

EüM
Kormány

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
az orvostechnikai eszközökről
az egészségügyi ellátással összefügő fertőzések megelőzéséről,
e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és
felügyeletéről
az államháztartás működési rendjéről

Rendelet

55/2009.

2009.12.30

EüM

az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szervvezető
testületének és felügyelő testületének működéséről, valamint
a szerv vezetője teljesítményének értékeléséről

Rendelet

39/2010.

2010.02.26

Kormány

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

Rendelet

64/2011.

2011.11.29

NEFMI

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi
felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos
továbbképzéséről

Rendelet

63/2011.

2011.12.29

NEFMI

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

Rendelet
Rendelet

368/2011.
370/2011.

2011.12.31
2011.12.31

Kormány
Kormány

Rendelet

19/2012.

2012.07.20

NGM

Rendelet
Rendelet

214/2012.
4/2013.

2012.07.30
2013.01.11

Kormány
Kormány

Rendelet

17/2013.

2013.06.04

NGM

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések
műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról
az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és
Dokumentációs Központról
az államháztartási számviteléről
az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek
kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének
különös szabályairól

Rendelet

38/2013.

2013.09.19

NGM

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági
események kötelező elszámolási módjáról

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

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

Rendelet

51/2013.

2013.07.15

EMMI r.

Rendelet

72/2013.

2013.08.27

VM

Rendelet

340/2013.

2013.09.25

Kormány

a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól

Rendelet

351/2013.

2013.10.04

Kormány

a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról

Rendelet

68/2013.

2013.12.29

GNGM

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről

Rendelet

1/2014.

2014.01.16

EMMI

Rendelet

23/2014.

2014.06.30

NNGM

Rendelet
Rendelet

35/2014.
54/2014.

2014.11.19
2014.12.05

NGM
BM

Rendelet

225/2015.

2015.08.07

Kormány

egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével
kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a
Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabályairól
a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak,
tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről,
hatósági felügyeletéről

Rendelet

1/2016.

2016.01.05

NGM

Rendelet

10/2016.

2016.04.05

NGM

Rendelet

21/2016.

2016.06.09

BM

Rendelet

28/2016.

2016.08.23

NGM

Utasítás

53/2016.

2016.11.24

EMMI

Rendelet
Irányelv

381/2016.
1/2005.

2016.12.02
2005.

Kormány
EüM

a hulladékjegyzékről

a fertőző betegségek jelentésének rendjéről
a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az
elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági
ellenőrzéséről

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről
a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai
szabályairól
a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések
biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról
az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szervezeti és működési
szabályzatáról
az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról
a betegazonosító rendszer működéséről

Jogszabály száma

Jogszabály címe

1991. évi IV.

a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról

1991. évi XI.

az egészségügyi hatósági és igazgatási
tevékenységről

1992. évi LXIII.

a személyes adatok védelméről és
közérdekű adatok nyilvánosságáról

1992. évi LXXIX. a magzati élet védelméről
1992.évi XXXIII. a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.)
1993. évi XCIII. a munkavédelemről
1993. évi III.

a szociális igazgatásról és szociális ellátásról
48.§ (1)-(2)

1995. évi CXVII. a személyi jövedelemadóról
1995. évi LIII.

1995. évi LXVI.

1996. évi XX.

1996. évi XXXI.

a környezet védelmének általános
szabályairól
a közokiratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről
a személyazonosító jel helyébe lépő
azonosítási módokról és az azonosító
kódok használatáról
a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
1997. évi XLVII. személyes adatok kezeléséről és
védelméről
1997. évi CLIV.

az egészségügyről

1997. évi LXXVIII.

az épített környezet alakításáról és
védelméről

1997. évi LXXXIII.

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
(Ebtv.)

1997. évi XLVII.

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
védelméről

1999. évi LXXII.

a polgárok személyi adatainak kezelésével
összefüggő egyes törvények módosítása

1999. évi LXXIV.

a katasztrófák elleni védekezés
irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kacpsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésről

1999. évi XLII.

a nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól

1999. évi XLIII.

a temetőkről és a temetkezésről

2000. évi XXV.
2000. évi C.

a kémiai biztonságról
a számvitelről

2000. évi II.
2003. évi LXXXIV.

az önálló orvosi tevékenységről
az egészségügyi tevékenység végzésének
egyes kérdéseiről

2003. évi CXXV.

az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról

2003. évi XCII.

az adózás rendjéről

2004. évi CXL.

a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól

2006. évi XCVII.

2006. évi CXV.

2006. évi CXXXII.

az egészségügyben működő szakmai
kamarákról
egyes, az egészségügyet érintő
törvényeknek az egészségügyi reformmal
kapcsolatos módosításáról
az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztéséről

2007. évi CXXVI. egyes adótörvények módosításáról
2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról
2007. évi CLII.

az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről

2007. évi CVI.

az állami vagyonról

2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról
2008. évi CV.

költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásról

2009. évi LXXXV. a pénzforgalmi szolgátlatás nyújtásáról
2011. évi
CLXXXVII.

a szakképzésről

2011. évi CXCVI. a nemzeti vagyonról

2011. évi CXII.

az információs önrendelkezési jogról és az
információ szabadságáról

2011.évi CXCV.

az Államháztartásról

2012. évi CLXXXV. a hulladékról
2012. évi I.

a Munka Törvénykönyvéről

2013. évi V.
a Polgári Törvénykönyvről
2015. évi CXLIII. a közbeszerzésekről

