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Jogszabály 
Visszavonás dátuma 

száma címe 

 Törvények  

1992. évi XXXIII. 
törvény 

A közalkalmazottak jogállásáról  

1992. évi LXXIX. 
törvény 

A magzati élet védelméről  

1993. évi XCIII. 
törvény 

A munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 
5/1993.(XII.26.) MüM rendelettel 

 

1995. évi LXVI. 
törvény 

A kéziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről  

1997.évi XLVII. 
törvény 

Az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről 

 

1997.évi LXXX. 
törvény 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a 
végrehajtásról kiadott 195/1997.(XI.5.) Korm. rendelettel 

 

1997.évi LXXXIII. 
törvény 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a 
végrehajtásról szóló 217/1997.(XII.1.) Korm. rendelettel 

 

1997.évi CLIV. 
törvény 

Az egészségügyről  

1998. évi XXV. 
törvény 

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről 2016.07.17. 

1998. évi XXVI. 
törvény 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról  

1999. évi XLII. 
törvény 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól 

 

2000. évi CXVI. 
törvény 

Az egészségügyi közvetítői eljárásról  

2003. évi LXXXIV. 
törvény 

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről  

2004.évi CXXII. 
Törvény 

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról  

2006. évi XCVII. 
törvény 

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról  

2006. évi XCVIII. 
törvény 

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 

 

2006. évi CXXXII. 
törvény 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről  

2007.évi CLII. törvény Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről  

2009.évi LXXVII. 
törvény  

A közterherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról 
(kivonatos közlés) 

2018.12.31. 

2009. évi CIX. törvény 
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról 

2018.01.01. 

2011. évi CXII. 
törvény 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  

2011. évi CVIII. 
törvény 

a közbeszerzésekről 2015.11.01. 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

2015. évi CXLIII. 
törvény 

a közbeszerzésekről  

 Kormányrendeletek  

284/1997. ( XII.23.) 
Korm. Rend. 

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások 
térítési díjáról 
 

 

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

Egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól  

43/1999.(III.3.) 
Korm. rendelet 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól 

 

287/2006.(XII. 23.) 
Korm. rendelet 

A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól  

45/2007.(III. 20.) 
Korm. rendelet 

Az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának 
vezetéséről 

 

337/2008. (XII.30.) 
Kormányrendelet 

2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400122.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400122.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700152.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900077.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900077.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900109.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700284.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700284.KOR
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356/2008. (XII.31.) 
Kormányrendelet 

A Kjt. Egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról  

122/2009. (VI.12.) 
Korm.rendelet 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 2015.07.02. 

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. 

 

39/2010. (II. 26.) 
Korm. rendelet  

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről  

79/2010. (III. 25.) 
Korm. rendelet  

az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi 
bírság megfizetésének részletes szabályairól 

 

319/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 

az egészségbiztosítási szervekről 2017.01.01. 

364/2010. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 

z egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának 
értékeléséről, 
valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról 

 

24/2011. (III. 9.) 
Korm. rendelet 

A 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tart. munkáltatóknál működő 
szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról 

 

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

az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól  

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

a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos 
szabályairól 

 

46/2012. (III. 28.) 
Korm. rendelet 

a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, 
orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos 
központosított rendszeréről 

 

521/2013. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 

az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról  

437/2015. (XII.28.) 
Korm. rendelet 

a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről  

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

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens 
Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok 
támogatásáról 

 

386/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 

az egészségbiztosítási szervekről  

459/2016. (XII.23.) 
Korm. rendelet 

a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések egvalósításával és 
ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról 

 

 Ágazati rendeletek  

20/1991.(XI.5.) NM 
rendelet 

Az orvosi bélyegzőkről 2015.12.27. 

19/1991.(XI.5.) NM 
rendelet 

A gyógyszerek rendelésének, kiadásának és felhasználásának ellenőrzéséről 2018.02.14. 

32/1992.(XII.23.) NM 
rendelet 

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

9/1993. (IV.2.) NM 
rendelet 

Egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes 
kérdéseiről 

 

27/1995.(VII.25.) NM 
rendelet 

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról  

42/1995.(XI.14.) NM 
rendelet 

A Betegségek Nemzetközi Osztályozása X Revíziója bevezetéséről  

89/1995.(VII.14.) 
Korm. rendelet 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról  

102/1995.(VIII.25.) 
Korm. rendelet 

A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak 
ellenőrzéséről 

 

20/1996. (VII.26.) NM 
rendelet 

Az otthoni szakápolási tevékenységről  

46/1997.(XII.17.) NM 
rendelet 
 

A kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról  

47/1997.(XII.17.) NM 
rendelet 

A kötelező egészségbiztosítás keretében járó anyatejellátás feltételeiről  

48/1997.(XII.18.) NM 
rendelet 

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról  

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

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési 
eljárásokról 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900122.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900122.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900235.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900235.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1000039.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1000039.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1000079.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1000079.KOR
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51/1997.(XII.18.) NM 
rendelet 

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

 

56/1997.(VIII.14.) 
FM-IKM-NM együttes 
rendelet 

Az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról  

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

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének 
egyes kérdéseiről 

 

4/1998.(XI.11.) EüM 
rendelet 

Az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető 
mértékéről 

 

6/1998.(III.11.) NM 
rendelet 

Az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és 
finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról 

 

14/1998.(XII.11.) EüM 
rendelet 

A kórházi etikai bizottságokról  

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

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 
járványügyi intézkedésekről 

 

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

A betegszállításról  

23/1998.(XII.27.) EüM 
rendelet 

A kórházi felügyelő tanácsról  

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 

 

33/1998.(VI.24.) NM 
rendelet 

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és véleményezéséről 

 

24/1999. (VII.6.) EüM 
rendelet 

Egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről 2019.01.14. 

50/1999.(XI.3.) EüM 
rendelet 

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági 
követelményeiről 

 

65/1999.(XII.22.) EüM 
rendelet 

A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának 
minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 

 

25/2000. (IX.30.) EüM 
SzCsM együttes 
rendelet 

A munkahelyek kémiai biztonságáról  

28/2000.(X.11.) EüM 
rendelet 

A tűzvédelmi és műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös 
szabályairól 

 

1/2002.(I.11.) EüM 
rendelet 

Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről 2017.08.11. 

22/2002.(V.3.) EüM 
rendelet  

Az ápolási asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek 
kiadásáról 

 

43/2003.(VII.29) 
ESZCSM rendelet 

A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezetői testületéről  

45/2003(VIII.6) 
ESZCSM rendelet  

A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus 
szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999.(XII.25.)EüM rendelet 
módosításáról 

 

60/2003.(X.20.) 
ESZCSM rendelet 

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről 

 

62/2003.(X.27.) 
ESZCSM rendelet 

Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról  

32/2004. (IV.26.) 
ESZCSM rendelet 

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő 
tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának 
szempontjairól 

 

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

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról  

47/2004.(V.11.) 
ESZCSM rendelet 

Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési 
kérdéseiről 

 

49/2004.(V.21.) 
ESZCSM rendelet 

A területi védőnői ellátásról  

60/2004.(VII.6.) 
ESZCSM rendelet 

A pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során 
alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól 

 

10/2005.(IV.12.) EüM 
rendelet 

A rendkívüli eseményekkel, a katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és 
adatközlés rendjéről 

 

35/2005. (VIII.26.) 
EÜM rendelet 

Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról 
és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról 

 

25/2006.(VI. 26.) EüM A közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához  
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rendelet szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól 

45/2006. (XII.27.) 
EüM rendelet 

A várólista sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi 
szakmai felügyeletéről 

 

46/2006. (XII.27.) 
EÜM rendelet 

A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól  

14/2007 ( III.14. ) 

EüM. rend. 

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő 
befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról 

javításáról és kölcsönzéséről 
 

 

1/2009. (I.30.) EüM 
rendelet 

Az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

 

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 

 

9/2009. (IV.8.) EüM 
rendelet  

A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a 
támogatás összegéről szóló 1/2003. (I.21.) ESZCSM rendelet, az orvosi 
rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető 
gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI.19.) EüM rendelet, a gyógyászati 
segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és 
kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III.14.) EüM rendelet, valamint a 
gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének 
szabályairól szóló 53/2007. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról 
 

 

13/2009. (IV.22.)EüM. 
rendelet 

Az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárás rendjének 
szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól. 

 

20/2009. (VI. 18.) 
EüM rendelet 
 

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e 
tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 
 

 

33/2009. (X.20.) EüM. 
rendelet 

az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról  

40/2009. (XI.20.) 
EüM. rendelet 

Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről  

57/2009. (XII.30.) 
EüM rendelet 

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes 
engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 

kezeléséről és nyilvántartásáról 

 

16/2010. (IV.15.) 
EÜM rendelet 

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól  

62/2011. (VI. 30.) VM 
rendelet 

a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának 
élelmiszerbiztonsági feltételeiről 

 

22/2012. (IX. 14.) 
EMMI rendelet 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről  

58/2012. (XII. 29.) 
EMMI rendelet 

az otthoni szakápolással, hospice ellátással, valamint a rehabilitációs 
ellátásokkal, szanatóriumi ellátással összefüggő eljárások egyszerűsítéséről 

2013.01.02. 

33/2013. (V. 10.) 
EMMI rendelet 

az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai 
minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről 

 

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

a várandósgondozásról  

1/2014. (I. 16.) EMMI 
rendelet 

a fertőző betegségek jelentésének rendjéről  

42/2014. (VIII. 19.) 
EMMI rendelet 

a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről  

50/2015. (XI. 12.) 
EMMI rendelet 

az orvosi bélyegzőkről  

39/2016. (XII.21.) 
EMMI rendelet 

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes 
szabályokról 

 

49/2016. (XII.28.) 
EMMI rendelet 

Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi 
feladatokról 

 

9/2017. (V.19.) NGM 
rendelet 

A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 2018.12.31. 

11/2017. (VI.12.) 
EMMI rendelet 

A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

 

12/2017. (VI.12.) Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700014.EUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700014.EUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900003.EUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900003.EUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900009.EUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900009.EUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900013.EUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900013.EUM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900033.EUM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900033.EUM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900040.EUM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900040.EUM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900057.EUM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900057.EUM


ME 04-02  2. melléklet 
 

BAJAI 
SZENT RÓKUS 

KÓRHÁZ 

JOGSZABÁLY NYILVÁNTARTÓ LAP 
2019. 

Oldal: 5/5 
 

EMMI rendelet  hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

13/2017. (VI.12.) 
EMMI rendelet 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 
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Dr. Mészáros Annamária 
intézet jogász 
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főigazgató 
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