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2021. június 16. 

AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ TEVÉKENYSÉGEKET AZ ALÁBBI JOGSZABÁLYOK HATÁROZZÁK MEG 

 

• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

• 2000. évi C. törvény a számvitelről 

• 1997. évi CLIV. Tv. az egészségügyről 

• 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 

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

• 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

• 2011. évi XCX. törvény a nemzeti köznevelésről 

• 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

• az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 

• az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 

• 4/2013. (I. 11) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről, 

• 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, 

• 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 

• 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről 

• 355/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek intézkedésének általános követelményeiről 

• 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

• 96/2003. (VII. 15.) Korm. Rendelet 14. § (1) bekezdés és (3) bekezdés b) pontja; 7 § (2) bek. 

• az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) 

Kormányrendelet 

• az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 

530/2020. (XI. 28.) Kormányrendelet 

• egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz 

kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Kormányrendelet 

• 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól 

• 49/2004. ESzCsM a területi védőnői ellátásról 

• 26/2014. (IV. 8) NM rendelet a várandósgondozásról 

• 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

• 356/2008. (XII. 31.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 

intézményekben történő végrehajtásáról 1. számú melléklet 

• az országos kórház-főigazgató 2/2021. OKFŐ utasítása az egészségügyi szolgálati jogviszonyt érintő további 

jogviszony és a természetes közreműködő engedélyezésével kapcsolatos eljárásról 

• Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alapellátás területi ellátási kötelezettségről szóló mindenkor 

hatályos önkormányzati rendelete 

• Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 

önkormányzati rendelete 

• Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése rendelete az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről  


