
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet feladatát, hatáskörét és 

alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 

eszközök 

 

 

Magyarország Alaptörvénye 

 

Törvények 

 

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

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

kezeléséről és védelméről 

- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

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

- 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 

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

gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 

- 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról 

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

gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  

- 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

 

Korm. rendeletek 

 

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

évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 

- 284/1997. (XII. 25.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 

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

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

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

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról  

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

általános követelményeiről 

- 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 

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

- 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan 

gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés 

alkalmazásáról 



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

XXXIII. törvény végrehajtásáról 

- 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 

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

- 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 

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

elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és 

végrehajtásáról 

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

eljárásról 

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

- 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Állami Egészségügyi Ellátó Központról 

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

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

támogatásáról 

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

létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 

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

szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett 

ellenőrzéséről 

- 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról 

- 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 

engedélyezéséről 

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

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról 

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

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 

részletes szabályairól 

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

kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 

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

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

szolgáltatók működési támogatásáról 

- 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű 

beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról 

 

EMMI rendeletek 

 

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

megszerzéséről 

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

és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről 



- 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági 

szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről 

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

eljárásrendjére vonatkozó szabályokról 

- 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

- 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 

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

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

monitoringrendszer működésének részletes szabályairól 

- 15/2014. (III. 10.) EMMI rendelet a szívinfarktussal kapcsolatos megbetegedések 

bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről 

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

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

válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról 

- 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő 

közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról 

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

szabályairól 

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

bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről 

- 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának 

kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről 

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

kapcsolatos részletes szabályokról 

 

EüM rendeletek 

 

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

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

- 24/1999. (VII. 6.) EüM rendelet az egyes daganatos megbetegedések bejelentésének 

rendjéről  

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

egészségének védelméről  

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

védőeszköz használatának biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről  

- 25/2000. (IX.30.) EüM – SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

- 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet  az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló 

sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről 

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

vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése 

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 

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

- 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 



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

támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról 

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

bejelentés és adatközlés rendjéről 

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

készítmények klinikai vizsgálatáról és helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról 

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

lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről 

- 46/2006. (XII. 7.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételére 

vonatkozó szabályairól 

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

szolgáltatásokról 

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

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

személyek tevékenységének engedélyezéséről 

- 42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító 

kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító 

szolgáltatás 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 

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

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

megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 

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

- 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás 

expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről 

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

 

ESzCsM rendeletek 

 

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

végezhető ellátások szakmai feltételeiről 

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

gyógyszerekről és a támogatás összegéről 

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

szakmai vezető testületéről 

- 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 

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

egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről 

- 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 kéréseiről 

- 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 



NM rendeletek 

 

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

finanszírozásának egyes kérdéseiről 

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

vehető ellátásokról 

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

vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 

szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 

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

kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról 

- 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 

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

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

 

NEFMI rendeletek 

 

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

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 

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

Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és 

besorolási szabályairól szóló 

 

MvM rendeletek 

 

- 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 

 

Közjogi szervezetszabályozó eszközök 

 

- 1238/2013. (IV. 26.) Korm. határozat a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-

szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami 

tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által 

ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételével kapcsolatos feladatokról 

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

működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól 

 

 

 


