2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető
jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a
szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:
Adatvédelmi szabályzat
Szervezeti és működési szabályzat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
Az egészségügyről szóló 1997.éviCLIV. törvény
Kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és végrehatási rendeletei
Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.
évi XLVII törvény
Egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. Korm r.
Egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény
Egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII törvény
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997.évi LXXX. Törvény
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény
Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. Törvény
Az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről szóló 45/2007. (III.
20.) Korm. rendelet
A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet
Térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet
Áz egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról
337/2008.(XII.30.) Korm.r.

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.r.
Egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI.16.)
Korm.r.
A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V.13.) Eüm.r.
Az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai
egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól szóló 13/2009.(IV.22.) Eüm.r.
A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 46/2006. (XII.
27.) EüM rendelet
A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről
szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet
Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi
szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet
Az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes
eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004
(V.11.) ESzCsM.r.
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és
minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

