
A Kórház működésével kapcsolatos törvények vastagítottan, 

 a végrehajtási rendeleteik és az egyéb jogszabályok sima betűtípussal jelölve. 

 

 

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV 

 

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

Korm. rendelet 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300351.KOR 

 

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, 

valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései 

végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800018.EUM 

 

a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható 

korlátozó intézkedések szabályairól szóló 60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400060.ESC 

 

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600132.TV 

 

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. Törvény 

végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII.30.) Korm. r. 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800337.KOR 

 

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 

LXXXIV. törvény  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300084.TV 
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az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről 

szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400047.ESC 

 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX törvény 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700080.TV 

 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700083.TV 

 

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes 

kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM r. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300009.NM 

 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. r. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900043.KOR 

 

térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 

szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700284.KOR 

 

a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a 

társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának 

egyes szabályairól szóló 87/2004. (X. 4.) ESzCsM rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400087.ESC 

 

a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról szóló 52/2006. 

(XII.28.) EüM rendelet 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600052.EUM 
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a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700217.KOR 

 

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és 

korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok 

igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700051.NM 

 

a betegszállításra jogosító kúraszerű kezelésekről szóló 50/1997. (XII. 17.) NM 

rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700050.NM 

 

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési 

eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700049.NM 

 

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 

48/1997. (XII. 17.) NM rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700048.NM 

 

a kötelező egészségbiztosítás keretében járó anyatejellátás feltételeiről szóló 47/1997. 

(XII. 17.) NM rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700047.NM 

 

a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról szóló 46/1997. 

(XII. 17.) NM rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700046.NM 
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az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 

35/2011. (III.21.) Korm. r.  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100035.KOR 

 

az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 

117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800117.KOR 

 

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. 

(XII.23.) Korm. r. 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600287.KOR 

 

a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai 

feltételeiről szóló 45/2006. (XII.27.) EüM rendelet 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600045.EUM 

 

a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 

46/2006. (XII.27.) EüM rendelet 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600046.EUM 

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200033.TV 

 

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV 

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 

ágazatban történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet  

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800356.KOR 
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a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 

ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 

388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700388.KOR 

 

a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, 

valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes szabályairól 

szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendelet 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200013.EUM 

 

az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság 

vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400040.ESC 

 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens 

Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról 

szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500162.KOR 

  

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. 

(IX. 14.) EMMI rendelet 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200022.EMM 

 

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. r. 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300096.KOR 

 

az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési 

nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek 

tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700018.EUM 
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Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600097.TV 

 

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300093.TV 

 

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtásáról szóló 5/1993 

(XII.26.) MüM rendelet 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300005.MUM 

 

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900061.EUM 

 

az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság 

vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400040.ESC 

 

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300060.ESC 

 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700047.TV 

 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes 

kérdéseiről szóló 62/1997. (XII.21.) NM rendelet 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700062.NM 
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a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900043.TV 

 

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz–ellátás, 

valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. 

törvény 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600098.TV 

 

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő 

tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a 

befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV.26.) ESzCsM 

rendelet 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500018.IHM 

 

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő 

befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és 

kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700014.EUM 

 

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400044.ESC 

 

a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, 

gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő 

felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) 

EüM rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500043.EUM 

 

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

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900004.EUM 
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a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800018.NM 

 

az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására 

és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes 

technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500003.EUM 

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500143.TV 

 

a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól 

szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200016.KOR 

 

az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI.12.) EMMI rendelet 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700012.EMM&timeshift=fffffff

4&txtreferer=00000001.TXT 

 

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800019.NM 

 

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

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600381.KOR&timeshift=fffffff

4&txtreferer=00000001.TXT 

 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV 
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a közzétételi listán szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról 

szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500018.IHM 

 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV 

 

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

rendelet 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100368.KOR 

 

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot 

szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény  

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500095.TV 

 

az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a 

helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500035.EUM 

 

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

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0200023.eum 

 

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. 

(VIII. 22.) EMMI rendelet 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200015.EMM 
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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 szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. 

rendelet  

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900235.KOR 

 

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400001.EMM 

 

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300521.KOR 

 

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100011.TV 

 

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600385.KOR&timeshift=fffffff

4&txtreferer=00000001.TXT 

 

az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság 

megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000079.KOR 

 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási 

hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 176/2010. (V. 13.) 

Korm. rendelet 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000176.KOR 
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a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV 

 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért 

és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM 

rendelet 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900001.EUM 

a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a 

pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400350.KOR 

 

a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság közszférában történő 

igénybevételéről szóló 351/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400351.KOR 
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