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INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK
1. Törvények
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
1992. XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
2007. évi CXXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
2000. évi C. törvény a számvitelről
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
2001. évi LXIV. Törvény a kulturális örökség védelméről
1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról
1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről
2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2006. évi CXXXII. Törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
2006. évi XCVIII. Törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól.
1997. évi LXXXIII. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2006. évi CXVI. tv. az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről
2. Kormányrendeletek
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet államháztartás működési rendjéről
249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségeinek sajátosságairól
314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások
felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott
programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87.cikkének (1)
bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek
kialakításáról
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Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Kormányrendelet (OTÉK)
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104/2006. (IV. 28.) Korm. Rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési,
valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
113/1998. (VI. 10.) Korm. Rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági
engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről
290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építési műszaki tevékenységről
361/2006. (XII. 28.) Korm. Rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi
CXXXII. törvény végrehajtásáról
217/1997 (XII. 1.) korm. Rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. Törvény végrehajtásáról
89/1995. (VII. 14) a foglalkozás - egészségügyi szolgálatról
284/1997. (XII. 23) a térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
43/1999. (III. 3) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól
388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet A közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes
szabályokról
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
287/2006. (XII. 23.) Korm. rend. a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól
35/2007. (III. 7.) Korm. rend. TAJ szám ellenőrzésről
41/2007. (III. l3.) Korm. rendelet Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi
CXXXII. tv. végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási szerződéskötési és eljárási
kérdésekről
17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet a minőségi és hatékony gyógyszer rendelés ösztönzéséről
35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények
klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról
3. Miniszteri rendeletek
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési
tevékenységgel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének
részletes szabályairól
3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki
követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalombahozatalának és
felhasználásának részletes szabályairól
85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (OTSZ)
1/2002. (VI. 15.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről
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2/2005. (I. 11.) Korm. Rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
43/2003 (VII. 29.) ESzCsM Rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve a szakmai
vezető testületéről
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16/2006. (III. 27.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről
41/2007. (IX.1 9.)EüM rendelet az intézeti gyógyszerellátásról
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimum feltételekről
7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának és
kölcsönzésének szakmai követelményeiről
16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások
szakmai feltételeiről
96/2003. (VII. 15.) Korm. Rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi
CXXXII. tv. végrehajtásáról
45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista sorrend kialakításának szakmai feltételeiről
46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételéről vonatkozó
szabályairól
52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi
szolgáltatásokról
9/2007. (II. 15.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és
kiadásáról

4. Közösségi szabályok
Az Európai Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési
Alap az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 2006. december 8-i 1828/2006/EK Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
szabályok meghatározásáról

