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Alapvető jogszabályok 

 
 
- 2011.évi CXII. törvény-az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságáról (Infotv.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

- 2013. évi V. törvény-a Polgári Törvény könyvről (Ptk.); 

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

- az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló 1997. évi XLVII. törvény 

- Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az 

adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008 (11.29.) Korm.rendelet 

- 381/2016. (XII.2.) Korm.rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról 

- 2016. évi CLXXII. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú 

törvények módosításáról 

- Alkotmánybíróság 15/1991 (IV.13.) sz. határozata 

- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 

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

finanszírozásának egyes kérdéseiről (7 sz. IVK) 

- 102/1995. (VIII. 25.) Kormányrendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi 

elbírálásáról és annak ellenőrzéséről (15/99 EK) 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az 

azonosító kódok használatáról (10/96 IVK) 

- 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezelésének egyes kérdéseiről (49/97 MK) 

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

rendjéről (14/99EK) 

- 76/2004. (VIII. 19.) EszCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati 
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(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására 

vonatkozó részletes szabályokról (18/2004. EK) 

- 2007. évi Cl. törvény a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének 

biztosításáról 

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

(továbbiakban: Ávr.) 

- az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról 

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

- az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet  

- a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 

illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM Rendelet  

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

 

 

 

 


