Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ feladat és hatásköreire vonatkozó jogszabályok
Törvények:
1. Magyarország Alaptörvénye
2. 2016. évi LXIX. törvény a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények
módosításáról
3. 2016. évi LVII. törvény egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos
módosításáról
4. 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
5. 2014. évi XC. törvény a nemzetközi fejlesztési együttműködési és a nemzetközi
humanitárius segítségnyújtásról
6. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
7. 2013. évi XXV. törvény 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 átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási
kérdések rendezéséről
8. 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről
9. 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről
10. 2012.évi XXXVIII. törvény a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó
intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról
11. 2011. évi CXIII. törvény a Honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges
jogrendben bevezethető intézkedésekről
12. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról
13. 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
14. 2011.évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
15. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
16. 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
17. 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
18. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
19. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
20. 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról
21. 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételéről
22. 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
23. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
24. 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
25. 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
26. 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról
27. 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról
28. 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről
29. 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól
30. 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről

31. 2009. évi XCI. törvény az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi
Rendszabályainak kihirdetéséről
32. 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
33. 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
34. 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
35. 2006.évi LXV. törvény az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról
36. 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
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51.
52.

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről
2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
2000. évi C. törvény a számvitelről
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
1998. évi L. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és
pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt
Egyezmény kihirdetéséről
1998. évi XXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységről
1997. évi XLVII. tv. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
és védelméről
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól1995. évi CXXV. törvény
a nemzetbiztonsági szolgálatokról
1995. évi CXIX. évi tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről
1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról

Kormányrendeletek:
1. 378/2016. (XII.2.9 Korm.rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról,
valamint egyes közfeladatok átvételéről
2. 418/2016. (XII.14.) Korm.rendelet a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges
adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről
3. 378/2016. (XII.2.9 Korm.rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról,
valamint egyes közfeladatok átvételéről
4. 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a
fiatal szakorvosok támogatásáról
5. 27/2015.(II.27.) Korm. rendelet az Állami Egészségügyi Ellátó Központról
6. 276/2014. (XI.6.) Kor. Rendelet a minősítet adatot, az ország alapvető biztonsági,
nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések
sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X.19.) Korm.rendelet hatályon kívül helyezéséről,
valamint az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezésekről

7. 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges
engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények
nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére
vonatkozó részletes szabályokról
8. 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
9. 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról
10. 65/2013. (III.6.) Korm.rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. Törvény végrehajtásáról
11. 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól
12. 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről
13. 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez
kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről
14. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
15. 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól
16. 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
17. 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
18. 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új
pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre
vételéről és jegyzékeinek módosításáról
19. 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő
gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított
rendszeréről
20. 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről
21. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
22. 290/2011. (XII.22.) Korm. rendelet a honvédelemröl és a Magyar Honvédségről, valamint a
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról278/2011. (XII.20.) Korm. rendelet a NATO Válságreagálási
Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól,
eljárási rendjéről a közreműködők kötelezettségeiről
23. 521/2013. (XII.30.) Korm.rendelet az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról
24. 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a
megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
25. 234/2011. (XI.10.) Korm.rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
26. 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről
27. 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély
kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól
28. 90/2010. (III.26.) Korm. rendelet a Nemzet Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a
minősített adat kezelésének rendjéről
29. 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint
a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól
30. 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

31. 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről
32. 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
33. 44/2008. (II.29.) Korm. rendelet az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli
megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről
34. 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló
2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a
nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról
35. 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek
kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes
szakterületeken szakvéleményt adó szervekről
36. 332/2007. (XII.23.) Korm.rendelet a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely
megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról
37. 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
38. 45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet az egészségügyben dolgozók alap- és működési
nyilvántartásának vezetéséről
39. 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről
40. 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet a kábítószer előállítására alkalmas növények
termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről
41. 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről
42. 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról
a. 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről
43. 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról
44. 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
45. 521/2013. (XII.30.) Korm. rendelet az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról
46. 131/2003. (VIII.22.) Korm. rendelet a nemzetbiztonság védelmi felkészítése és mozgósítása
feladatai végrehajtásának szabályozásáról

Kormányhatározatok:
1. 3077/2007 korm.hat. az Állami Egészségügyi Tartalék kapacitásának és struktúrájának
korszerűsítéséről
2. 1150/2012. (V.15.) korm.hat. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság
létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról
3. 1233/2010. (XI.15.) korm. hat. a katasztrófavédelmi rendszer javításáról és fejlesztéséről szóló
koncepcióval összefüggő egyes feladatokról
4. 1324/2011. (IX.21.) korm. hat. A Kormányügyeleti rendszer létrehozásáról
5. 1432/2014. (VII.31.) Korm.hat. a nemzeti ünnepek, valamint kiemelkedő fontosságú
rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1137/2010. (VII.1.)
Korm.határozat módosításáról
6. 1221/2016. (V.2.) korm.hat. a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

EMMI rendeletek
1. 1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól
2. 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet az egységes egészségügyi humánerőforrás-monitoring rendszer
működésének részletes szabályairól
3. 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes
szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről
4. 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és
szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésérő
5. 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés
megszerzéséről
6. 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak
tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről
7. 49/2016. (XII.28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő
ágazati honvédelmi feladatokról
8. 43/2014. (VIII.18.) EMMI rendelet az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti
terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
9. 20/2015. (IV.10.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét
érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
10. 54/2016. (XII.30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri
rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő
módosításáról

EüM rendeletek
1. 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről
2. 10/2005. (IV.12.) EüM rendelet a rendkívüli eseményekkel és katasztrófákkal kapcsolatos
bejelentés és adatközlés rendjéről
3. 52/2005. (XI.18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba
hozataláról
4. 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményekről.
5. 3/2002. (II.8.)
SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről

EMMI utasítások
1. 11/2012 (IX.14.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma kormányügyelethez
kapcsolódó biztonsági ügyeleti, valamint mobiltelefonos készenléti szolgálati szabályzatának
kiadásáról

NM rendeletek
2. 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről;
3. 18/2008. (XII.3.) SZMSZ rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról.

4. Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az Országos Gyógyintézeti Központ Megszüntető
okiratának közzétételéről
5. Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet
Megszüntető okiratának közzétételéről
6. Az Egészségügyi Minisztérium közleménye a Svábhegyi Országos Gyermekallergiológiai,
Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet Megszüntető okiratának közzétételéről
7. Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az Országos Pszichológiai és Neurológiai Intézet
Megszüntető okiratának közzétételéről

(2017. január 1.)

