
54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri 

rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő módosításáról 

hatályos: 2017.01.01 – 

Módosított rendeletek és tartalom: 
Egészségügyi felügyeleti, finanszírozási szervek átszervezésével, átnevezésével kapcsolatos 
változások, feladatátcsoportosítások 
 
1. A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM 
rendelet módosítása 2. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes 
kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a 
továbbiakban: OEP) helyett Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) 3. Az 
otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet módosítása 4. A közfürdők 
létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 
módosítása 5. A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996.  
(XII. 27.) NM rendelet módosítása 
6. A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM 
rendelet módosítása 8. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása 9. A betegszállításról 
szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása 10. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 
módosítása 11. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, 
valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról 
szóló 18/1998.  
(XII. 27.) EüM rendelet módosítása 
12. Az egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről szóló 24/1999. (VII. 6.) EüM 
rendelet módosítása 13. A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 
módosítása 14. A közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről 
szóló 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet módosítása 15. A háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosítása 16. Az atomenergiáról 
szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM 
rendelet módosítása 17. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 
módosítása 18. Az egészségügyi közvetítői eljárással kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2001. (II. 
20.) EüM–IM együttes rendelet módosítása 19. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során 
ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről szóló 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet 
módosítása 20. Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről szóló 1/2002. (I. 11.) 
EüM rendelet módosítása 21. Az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata 
felépítéséről és működéséről szóló 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet módosítása 22. A települési szilárd 
és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM 
rendelet módosítása 23. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V.  
9.) EüM rendelet módosítása 
24. Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás 
elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet módosítása 25. Az egynapos 
sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM 
rendelet módosítása 26. A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés 
terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének 
rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet módosítása 27. A társadalombiztosítási 
támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM 
rendelet módosítása 28. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 



fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosítása 29. Az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003.  
(III. 13.) ESZCSM rendelet módosítása 
30. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 31. A 
gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) 
ESZCSM rendelet módosítása 32. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása 33. Az élelmiszer eredetű 
megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet módosítása 
34. A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai 
követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosítása 35. A törzskönyvezett gyógyszerek 
és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való 
befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. 
(IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása 36. A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 
36/2004. (IV.  
26.) ESZCSM rendelet módosítása 
37. Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása 38. Az egészségügyi 
tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 
40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása 39. A kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti 
hatóság kijelöléséről, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről szóló 46/2004. 
(IV. 29.) ESZCSM rendelet módosítása 40. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 
szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása 41. A területi védőnői 
ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosítása 42. Az egyes személyazonosításra 
alkalmatlan ágazati (egészségügyi, 
szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet módosítása 43. Az egészségügyi szolgáltatók 
és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. 
(XI. 17.) EüM rendelet módosítása 44. Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási 
támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet 
módosítása 45. Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására 
és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai 
követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosítása 46. A rendkívüli eseményekkel, 
katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet 
módosítása 47. A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, 
gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, 
nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosítása 48. Az 
emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM 
rendelet módosítása 49. A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosítása 50. A 
közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények 
kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI.  
26.) EüM rendelet módosítása 
51. A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről 
szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása 51. § A várólista-sorrend kialakításának és az 
eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai 52. Az egészségügyi miniszter által szabályozott, 
mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló 
elismeréséről, és az egészségügyi gázmesteri tevékenységről, valamint az egészségügyi gázmester 
szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet módosításáról 
szóló 17/2005. (V.  
19.) EüM rendelet módosításáról szóló 8/2007. (II. 13.) EüM rendelet módosítása 53. A gyógyászati 
segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő 
rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 
módosítása 54. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési 



nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének 
engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV.  
17.) EüM rendelet módosítása 
55. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli 
állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről 
szóló 32/2007. (VI.  
27.) EüM rendelet módosítása 
56. Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi 
feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet módosítása 57. A 
gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. 
(XII. 7.) EüM rendelet módosítása 58. A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi 
ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet módosítása 59. Az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet módosítása 60. Az 
egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek 
külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól 
szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet módosítása 61. A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, 
kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 
42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendelet módosítása 62. Az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő 
díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása 63. Az orvostechnikai eszközökről szóló 
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosítása 64. Az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási 
eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól szóló 
13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet módosítása 65. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 
18.) EüM rendelet módosítása 66. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, valamint az emberi 
felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM 
rendelet módosításáról szóló 30/2009. (X. 14.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése 67. Az 
orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló 33/2009. (X.  
20.) EüM rendelet módosítása 
68. Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) 
EüM rendelet módosítása 69. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 54/2009. (XII. 30.) 
EüM rendelet módosítása 70. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes 
engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról 
szóló 57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet módosítása 71. Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és 
az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I. 
26.) EüM rendelet módosítása 72. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes 
szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása 73. Az egészségügyért felelős miniszter 
szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró 
megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének 
különös szabályairól szóló 18/2010. (IV.  
20.) EüM rendelet módosítása 
74. A gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási 
finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai 
szempontrendszerről és szakmapolitikai prioritásokról, valamint a befogadásához kapcsolódó egyes 
eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 28/2010. (V. 12.) EüM rendelet 
módosítása 75. A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása 76. 
A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése 
értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása 77. Az 
egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III.  
30.) NEFMI rendelet módosítása 



78. A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának 
egyes kérdéseiről szóló 55/2011.  
(IX. 20.) NEFMI rendelet módosítása 
79. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI 
rendelet módosítása 80. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú 
szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI 
rendelet módosítása 81. A fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló 71/2011. 
(XII. 23.) NEFMI rendelet módosítása 82. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható 
járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó 
elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 
9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 83. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az 
Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási 
szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 84. Az Egészségbiztosítási Alapból a 
959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes 
terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 85. Az emberi alkalmazásra kerülő 
gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet módosítása 86. Az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI 
rendelet módosítása 87. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok 
egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 
módosítása 88. A Nemzeti Betegfórumról szóló 50/2012. (XII. 19.) EMMI rendelet módosítása 89. Az 
emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga 
szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet módosítása 90. A vizsgálati 
és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai 
egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet módosítása 
91. Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a 
minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet módosítása 92. Az egészségügyi 
szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések 
megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az 
egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó 
követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet módosítása 93. A fertőző betegségek 
jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása 94. Az egységes egészségügyi 
ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 2/2014. (I. 
16.) EMMI rendelet módosítása 95. A szívinfarktussal kapcsolatos megbetegedések bejelentésének 
és nyilvántartásának rendjéről szóló 15/2014. (III. 10.) EMMI rendelet módosítása 96. A veleszületett 
rendellenességek bejelentéséről és nyilvántartásuk rendjéről szóló 21/2014. (III. 20.) EMMI rendelet 
módosítása 97. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi 
követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet módosítása 98. Az emberi erőforrások minisztere feladat- és 
hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 
20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása 99. A hagyományos kínai gyógyászat területén 
oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó 
szabályokról szóló 42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelet módosítása 100. A Legionella által okozott 
fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi 
előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet módosítása 101. Az orvosi bélyegzőkről szóló 
50/2015. (XI. 12.) EMMI rendelet módosítása 102. Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való 
gazdálkodás szabályairól szóló 1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet módosítása 103. Az egyes protézisekkel 
kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2016. (II. 29.) 
EMMI rendelet módosítása 104. A fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett 
munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 33/2016. (XI. 
29.) EMMI rendelet módosítása 
 



hatályos: 2017.01.01 – 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 

rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § 

(4) bekezdés k) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés c) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

az 5. alcím és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 

tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 247. § (5) bekezdés c) pont ca) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 

tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, 

a 6. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) 

pontjában és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 8. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont 

df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 



a 9. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont 

ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 10. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4a) bekezdés b) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 

Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, 

a 11. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 12. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 13. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés x) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 14. alcím tekintetében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak 

feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 17. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –, 

a 15. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 16. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés n) és o) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 17. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont 

ag) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 18. alcím tekintetében az egészségügyi közvetítői eljárásról szóló 2000. évi CXVI. törvény 15. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 

Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –, 



a 19. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés r) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 20. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés a) pont ab) 

alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 

Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –, 

a 21. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés f) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 22. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés a) pont ac) 

alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 

Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –, 

a 23. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) 

bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 24. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. 

§ (4) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 25. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 26. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont 

df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 27. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. 

§ (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 28. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § b) pont ba) 

alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 1. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 29. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont 

ka), kc), kk) és kl) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 



hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 30. alcím és a 3. melléklet tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) 

bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 8. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –, 

a 31. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont 

ge) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 32. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont 

ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 33. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont 

da) és df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 34. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. 

§ (4) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 35. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. 

§ (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 

miniszterrel egyetértésben –, 

a 36. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

76. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel 

egyetértésben –, 

a 37. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

76. § (9) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel 

egyetértésben –, 



a 38. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 

LXXXIV. törvény 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 39. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont 

aj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 40. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 

LXXXIV. törvény 28. § (2) bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) 

bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 41. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) 

bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 42. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés e) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 

rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 43. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont 

gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 44. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. 

§ (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 

tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, 

a 45. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés r), s) és 

t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 46. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

belügyminiszterrel egyetértésben –, 

a 47. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot 

szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés j) pontjában 



kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 48. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot 

szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 49. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) 

pontjában és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

az 50. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

132. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. és 3. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

az 51. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

83. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

az 52. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont 

da) alpontjában, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. 

törvény 67. § (6) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 90. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 

miniszterrel egyetértésben –, 

az 53. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

83. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, 

az 54. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont 

ga) alpontjában, h) pontjában, valamint i) pont ib) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva, 

az 55. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról 

és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (4) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (5) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak 



feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –, 

az 56. alcím tekintetében a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 

tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3., 6. és 13. pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva, 

az 57. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 

valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) 

bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

az 58. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

83. § (4) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

az 59. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

76. § (9) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel 

egyetértésben –, 

a 60. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont 

ib) alpontjában, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. 

törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 

és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 61. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (6) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 48. § 3. és 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány 

tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –, 

a 62. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 

tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, 

a 63. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont 

ka), kc), ke), kg), ki) és kj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 



hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 64. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. 

§ (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 65. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont 

df) alpontjában és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 

és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 66. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont 

df) és dg) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 67. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont 

kh) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 68. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont 

gg) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 69. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 

feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. és 3. pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 70. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot 

szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (10) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 

rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- 

és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, 

a 71. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont 

ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 72. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont 

ib), ic) és id) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 73. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. 

törvény 13. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 



és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 74. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. 

§ (3) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 

miniszterrel egyetértésben –, 

a 75. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. 

§ (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 76. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. 

§ (6) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 77. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 78. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

76. § (9) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel 

egyetértésben –, 

a 79. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont 

ie) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 80. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont 

ie) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 81. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. 

§ (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 82. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. 

§ (6) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 



a 83. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. 

§ (6) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 84. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. 

§ (6) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 85. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot 

szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés t) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 86. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont 

ia) és ib) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 87. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont 

ia), ib) és if) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 88. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés l) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 89. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 

rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 90. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. 

§ (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 91. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont 

gj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 92. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 

törvény 15. § (9) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 

miniszterrel egyetértésben –, 



a 93. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 94. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés u) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 95. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 96. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 97. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés a) pont 

ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 98. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) 

bekezdés a) pontn kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

belügyminiszterrel egyetértésben –, 

a 99. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés i) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 100. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés n) pont 

na) és nb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 101. alcím az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés v) pontjában, 

valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés 

c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 102. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés w) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 103. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás 



alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 104. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 

törvény 15. § (9) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 

és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 

miniszterrel egyetértésben – 

a következőket rendelem el: 

1. A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosítása 

1. § (1) A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) 

NM rendelet (a továbbiakban: 13/1992. NM rendelet) 12. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési 

Hatóság Központja” szövegrész helyébe a „közúti gépjármű-közlekedési hatóság” szöveg lép. 

(2) Hatályát veszti a 13/1992. NM rendelet 2. melléklet 1. pontjában az „az Országos Tisztifőorvosi 

Hivataltól” szövegrész. 

2. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása 

2. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 

a) 1. § (18) bekezdésében az „Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” 

szövegrész helyébe az „A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)” szöveg, az 

„az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvost” szöveg, 

b) 1. § (18) bekezdésében, 2/C. § (1)–(4) és (7) bekezdésében, 2/E. § (1) bekezdésében, 4. § (6) 

bekezdésében az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg, 

c) 2/B. § (1) bekezdésében az „az OEP-től” szövegrész helyébe az „a NEAK-tól” szöveg, 

d) 2/B. § (2) bekezdésében az „Az OEP” szövegrész helyébe az „A NEAK” szöveg, 

e) 4. § (4) bekezdésében az „az OEP, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat” 

szövegrész helyébe az „a NEAK, illetve a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási 

szerv” szöveg, 

f) 4. § (7) bekezdésében az „az OEP-pel” szövegrész helyébe az „a NEAK-kal” szöveg, 

g) 7. § (4a) bekezdésében az „Az OEP” szövegrészek helyébe az „A NEAK” szöveg, 

h) 7. § (4a) bekezdésében, 9/F. § (3) bekezdésében az „az OEP” szövegrészek helyébe az „a NEAK” 

szöveg, 

i) 2. számú mellékletében az „az OEP-pel” szövegrészek helyébe az „a NEAK-kal” szöveg, 



j) 2. számú mellékletében az „Országos Epidemiológiai Központ” szövegrész helyébe az „Országos 

Közegészségügyi Intézet” szöveg, 

k) 4. számú mellékletében az „az OEP-pel” szövegrész helyébe az „a NEAK-kal” szöveg 

lép. 

3. Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet módosítása 

3. § Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 3. számú 

mellékletében az „OEP” szövegrész helyébe a „NEAK” szöveg lép. 

4. A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 

37/1996. (X. 18.) NM rendelet módosítása 

4. § A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 

18.) NM rendelet 

a) 6. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi felügyelőségnél” szövegrész helyébe a 

„környezetvédelmi hatóságnál” szöveg, 

b) 8. § (1) bekezdésében az „az országos tisztifőorvos” szövegrész helyébe az „a népegészségügyi 

feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Budapest Főváros 

Kormányhivatala)” szöveg, 

c) 10. § (4) bekezdésében az „az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság” szövegrész 

helyébe az „a Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg, 

d) 1. számú melléklet II. alcím 4. pontjában az „az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól” szövegrész 

helyébe az „a Budapest Főváros Kormányhivatalától” szöveg, 

e) 1. számú melléklet II. alcím 4. pontjában és IV. alcím 2. pontjában az „az OTH” szövegrész helyébe 

az „a Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg, 

f) 1. számú melléklet IV. alcím 2. pontjában az „az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól (a továbbiakban: 

OTH)” szövegrész helyébe az „a Budapest Főváros Kormányhivatalától” szöveg, 

g) 1. számú melléklet IV. alcím 3. pontjában foglalt A) táblázathoz fűzött magyarázat (a) alpontjában 

az „Országos Tisztifőorvosi Hivataltól” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvostól” szöveg, 

h) 1. számú melléklet IV. alcím 12. pontjában az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

az „országos tisztifőorvos” szöveg, valamint a „fertőtlenítőszer adagolható” szövegrész helyébe a 

„fertőtlenítőszer, vagy a megyei kormányhivatal által nyilvántartásba vett vegyszer adagolható” 

szöveg, 

i) a 3. számú melléklet Általános rendelkezések rész 5. pontjában az „a megyei kormányhivatal vagy 

az Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg, valamint 

a „nyilvántartásba vett” szövegrész helyébe az „engedélyezett” szöveg 

lép. 



5. A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosítása 

5. § (1) A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet (a továbbiakban: 50/1996. 

NM rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § E rendelet hatálya kiterjed az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál, az 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél, az Állami Egészségügyi Ellátó 

Központnál, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél, valamint az egészségbiztosítási pénztári 

feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivataloknál és járási hivataloknál (a továbbiakban 

együtt: intézmény) az 1. számú melléklet szerinti közigazgatási eljárást vagy igazgatási jellegű 

szolgáltatást (a továbbiakban együtt: igazgatási szolgáltatás) kezdeményező magánszemélyekre, jogi 

személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: díjfizetésre 

kötelezett).” 

(2) Az 50/1996. NM rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(3) Hatályát veszti az 50/1996. NM rendelet 2. § (11) bekezdése. 

6. A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 

11/1997. (V. 28.) NM rendelet módosítása 

6. § A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM 

rendelet 

a) 5. § (1) bekezdésében az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)” 

szövegrész helyébe az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)” szöveg, 

b) 5. § (1) az „az ENKK” szövegrész helyébe az „az ÁEEK” szöveg, 

c) 5. § (2) bekezdésében az „A ENKK” szövegrész helyébe az „Az ÁEEK” szöveg, 

d) 5. § (3) bekezdésében az „ENKK” szövegrészek helyébe az „ÁEEK” szöveg, 

e) 4. számú melléklet 

ea) „AKUPRESSZŐR” szakképesítés IV. rész 3. pont záró szövegében a „szakmai tételeket az ENKK 

adja” szövegrész helyébe a „szakmai tételeket az ÁEEK adja” szöveg, 

eb) „AKUPRESSZŐR” szakképesítés IV. rész 4. pontjában az „ENKK által kiadott” szövegrész helyébe az 

„ÁEEK által kiadott” szöveg, 

ec) „ALTERNATÍV MOZGÁS- ÉS MASSZÁZSTERÁPEUTA” szakképesítés IV. rész 4. pontjában az „ENKK 

által kiadott vizsgaszabályzat” szövegrész helyébe az „ÁEEK által kiadott vizsgaszabályzat” szöveg, 

ed) „ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA” szakképesítés IV. rész 4. pont 4.1. alpontjában a „vizsga 

helyét az ENKK jelöli” szövegrész helyébe a „vizsga helyét az ÁEEK jelöli” szöveg, 

ee) „ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA” szakképesítés IV. rész 5. pontjában az „ENKK által 

kiadott vizsgaszabályzat” szövegrész helyébe az „ÁEEK által kiadott vizsgaszabályzat” szöveg, 



ef) „REFLEXOLÓGUS” szakképesítés IV. rész 3. pont 3.1. alpontjában a „vizsga helyét az ENKK jelöli” 

szövegrész helyébe a „vizsga helyét az ÁEEK jelöli” szöveg, 

eg) „REFLEXOLÓGUS” szakképesítés IV. rész 3. pont záró szövegében a „szakmai tételeket az ENKK 

adja” szövegrész helyébe a „szakmai tételeket az ÁEEK adja” szöveg, 

eh) „REFLEXOLÓGUS” szakképesítés IV. rész 4. pontjában az „ENKK által kiadott vizsgaszabályzat” 

szövegrész helyébe az „ÁEEK által kiadott vizsgaszabályzat” szöveg, 

ei) „ALTERNATÍV FIZIOTERÁPIÁS TOVÁBBKÉPZÉS” rész „A vizsga részei” alcím záró szövegében a 

„szakmai tételeket az ENKK adja” szövegrész helyébe a „szakmai tételeket az ÁEEK adja” szöveg, 

ej) „ALTERNATÍV FIZIOTERÁPIÁS TOVÁBBKÉPZÉS” rész „A vizsgázók teljesítményének értékelése” 

alcímében az „ENKK által kiadott” szövegrész helyébe az „ÁEEK által kiadott” szöveg, 

ek) „BIOENERGETIKUS TOVÁBBKÉPZÉS” rész „Szakmai vizsga részei” alcím záró szövegében a 

„szakmai tételeket az ENKK adja” szövegrész helyébe a „szakmai tételeket az ÁEEK adja” szöveg, 

el) „BIOENERGETIKUS TOVÁBBKÉPZÉS” rész „A vizsgázók teljesítményének értékelése” alcímében az 

„ENKK által kiadott” szövegrész helyébe az „ÁEEK által kiadott” szöveg, 

em) „FITOTERÁPIA TOVÁBBKÉPZÉS” rész „A vizsga részei” alcím záró szövegében a „szakmai tételeket 

az ENKK adja” szövegrész helyébe a „szakmai tételeket az ÁEEK adja” szöveg, 

en) „FITOTERÁPIA TOVÁBBKÉPZÉS” rész „A vizsgázók teljesítményének értékelése” alcímében az 

„ENKK által kiadott” szövegrész helyébe az „ÁEEK által kiadott” szöveg, 

eo) „FÜLAKUPUNKTÚRÁS ADDIKTOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉS” rész „A vizsga részei” alcím záró 

szövegében a „szakmai tételeket az ENKK adja” szövegrész helyébe a „szakmai tételeket az ÁEEK 

adja” szöveg, 

ep) „FÜLAKUPUNKTÚRÁS ADDIKTOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉS” rész „A vizsgázók teljesítményének 

értékelése” alcímében az „ENKK által kiadott” szövegrész helyébe az „ÁEEK által kiadott” szöveg, 

eq) „KINEZIOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉS” rész „A vizsga részei” alcím záró szövegében a „szakmai 

tételeket az ENKK adja” szövegrész helyébe a „szakmai tételeket az ÁEEK adja” szöveg, 

er) „KINEZIOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉS” rész „A vizsgázók teljesítményének értékelése” alcímében az 

„ENKK által kiadott” szövegrész helyébe az „ÁEEK által kiadott” szöveg, 

es) „SZEMTRÉNING TOVÁBBKÉPZÉS” rész „A vizsga részei” alcím záró szövegében a „szakmai 

tételeket az ENKK adja” szövegrész helyébe a „szakmai tételeket az ÁEEK adja” szöveg, 

et) „SZEMTRÉNING TOVÁBBKÉPZÉS” rész „A vizsgázók teljesítményének értékelése” alcímében az 

„ENKK által kiadott” szövegrész helyébe az „ÁEEK által kiadott” szöveg 

lép. 

7. Az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek 

karbantartásának jogi szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) NM rendelet módosítása 



7. § (1) Az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek 

karbantartásának jogi szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) NM rendelet (a továbbiakban: 6/1998. 

NM rendelet) 

a) 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a 

továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: 

NEAK)” szöveg, 

b) 1. § (1) bekezdés b) pont bh) alpontjában a „Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 

Szervezetfejlesztési Intézet” szövegrész helyébe az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ” szöveg, 

c) 2. § (3) bekezdésében az „az OEP-nek” szövegrész helyébe az „a NEAK-nak” szöveg, 

d) 2. § (3) bekezdésében az „az OEP” szövegrészek helyébe az „a NEAK” szöveg, 

e) 3. § (1) és (3) bekezdésében az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg, 

f) 3. § (2), (5) és (8) bekezdésében az „Az OEP” szövegrész helyébe az „A NEAK” szöveg 

lép. 

(2) Hatályát veszti a 6/1998. NM rendelet 1. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja. 

8. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása 

8. § (1) A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: 18/1998. NM rendelet) 16. § (3) 

és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) Az országos tisztifőorvos az OKI-val együttműködve 

a) megtervezi a kötelező védőoltások végrehajtásához szükséges oltóanyagok országos mennyiségét, 

meghatározza minőségi jellemzőit, 

b) javaslatot tesz új védőoltások bevezetésére, 

c) elemzi és értékeli az ország lakosságára vonatkozó átoltottságot, 

d) súlyos oltási szövődmény vagy oltási baleset előfordulásakor helyszíni vizsgálatot végez, továbbá 

az OKI laboratóriumában vizsgálja a szövődményt vagy reakciót okozott oltóanyagot. 

(4) Az országos tisztifőorvos 

a) meghatározza az Állami Egészségügyi Tartalék kezelőjénél tárolandó oltóanyagok típusát és 

mennyiségét, gondoskodik az ehhez szükséges költségvetési források tervezéséről és az oltóanyagok 

beszerzéséről, 

b) felügyeli az Állami Egészségügyi Tartalék kezelőjénél az oltóanyagok szakszerű tárolását, 

rendelkezik azok cseréjéről, illetve kiadásáról, 



c) az OKI értékelése alapján figyelemmel kíséri a hazai védőoltási tevékenységet, elkészíti a hazai éves 

oltóanyag beszerzési tervet az életkorhoz kötötten kötelező, valamint a megbetegedési veszély 

esetén alkalmazandó védőoltások biztosítása érdekében, 

d) lebonyolítja a c) pont szerinti védőoltások biztosításához szükséges oltóanyagok beszerzését, 

e) nyilvántartja az általa beszerzett oltóanyagokat, koordinálja a kormányhivatalok, valamint a járási 

hivatalok részére történő oltóanyag elosztást és kiszállítást, és felügyeli az oltóanyagok 

felhasználását, 

f) évente kiadja a VML-t, 

g) értékeli a kormányhivatalok védőoltási munkáját.” 

(2) A 18/1998. NM rendelet 

1. 4. § (2) bekezdésében az „az Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban: OEK)” szövegrész 

helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg, 

2. 5. § (3) bekezdésében és 7. § (5) bekezdésében az „az OEK VML-ben” szövegrész helyébe az „a 

VML-ben” szöveg, 

3. 6. § (2) bekezdésében az „Az OEK által évente kiadott VML-ben” szövegrész helyébe az „A VML-

ben” szöveg, 

4. 6. § (6) bekezdésében az „az OEK adott évre kiadott VML-e” szövegrész helyébe az „a VML” szöveg, 

5. 7. § (4) bekezdésében az „az OEK VML” szövegrész helyébe az „a VML” szöveg, 

6. 8. § (5) bekezdésében az „a kormányhivatalok által működtetett oltóhelyek, az OEK nemzetközi 

oltóhelye és egyéb, az országos tisztifőorvos által a nemzetközi utazásokkal kapcsolatos védőoltások 

végzésére működési engedéllyel rendelkező nemzetközi oltóhelyek” szövegrész helyébe az „a 

kormányhivatalok által működtetett oltóhelyek és egyéb, a nemzetközi utazásokkal kapcsolatos 

védőoltások végzésére működési engedéllyel rendelkező nemzetközi oltóhelyek” szöveg, 

7. 9. § (2) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 35. § (4) bekezdésében, 35/A. § (1) bekezdésében 

és 39. § (1) bekezdésében az „OEK” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 

8. 13. § (4) bekezdés a) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a 

továbbiakban: ÁNTSZ) elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerébe” szövegrész helyébe az „az 

elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerbe” szöveg, 

9. 13. § (5) bekezdésében az „a kormányhivatal és az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „a 

kormányhivatal, az országos tisztifőorvos és az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: 

OKI)” szöveg, 

10. 13. § (7) bekezdés c) pontjában az „az OEK-nak” szövegrész helyébe az „az országos 

tisztifőorvosnak és az OKI-nak” szöveg, 

11. 13. § (8) bekezdésében az „az OEK-et” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvost és az OKI-

t” szöveg, 



12. 15. § (2) bekezdés i) pontjában az „az OEK-nek” szövegrész helyébe az „az országos 

tisztifőorvosnak” szöveg, 

13. 16. §-át megelőző alcímében az „Az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „Az országos tisztifőorvos, az 

OKI,” szöveg, 

14. 16/B. § (3) bekezdésében az „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „az OKI” szöveg, 

15. 26. § (8) bekezdésében az „az OEK” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg, 

16. 40. § (2) bekezdésében a „határozza meg az ÁNTSZ, a kormányhivatalok,” szövegrész helyébe a 

„határozza meg a kormányhivatalok,” szöveg, 

17. 41. § (3) bekezdés 

17.1. a) pontjában az „az ÁNTSZ elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerén belül” szövegrész 

helyébe az „az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszeren belül” szöveg, 

17.2. b) pontjában az „az ÁNTSZ által működtetett járványügyi mikrobiológiai hálózatnak” szövegrész 

helyébe az „a járványügyi mikrobiológiai hálózatnak” szöveg, 

18. 41. § (5) bekezdés h) pontjában az „az országos tisztifőorvosnak és az OEK-nek” szövegrész 

helyébe az „az országos tisztifőorvosnak” szöveg, 

19. 1. számú melléklet A) rész „Acut flaccid paralysis” megjelölésű rész 2.1. pontjában az „OEK-et” 

szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 

20. 1. számú melléklet A) rész „Amoebiasis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK” 

szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

21. 1. számú melléklet A) rész „Anthrax” megjelölésű rész 2.1. pontjában az „OEK-et” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK” szövegrészek 

helyébe az „OKI” szöveg, 

22. 1. számú melléklet A) rész „Botulizmus” megjelölésű rész 2.1. pontjában az „OEK-et” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK-nek” szövegrész 

helyébe az „OKI-nak” szöveg, 

23. 1. számú melléklet A) rész „Brucellosis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK” 

szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

24. 1. számú melléklet A) rész „Chikungunya-láz” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az 

„OEK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

25. 1. számú melléklet A) rész „Cholera” megjelölésű rész 2.1. pontjában az „OEK-et” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK” szövegrészek 

helyébe az „OKI” szöveg, 

26. 1. számú melléklet A) rész „Diphtheria” megjelölésű rész 2.1. pontjában az „OEK-et” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK-be” szövegrész 



helyébe az „OKI-ba” szöveg, 3.6. pontjában az „OEK-kel” szövegrész helyébe az „országos 

tisztifőorvossal” szöveg, 

27. 1. számú melléklet A) rész „Echinococcosis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az 

„OEK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

28. 1. számú melléklet A) rész „Encephalitis infectiosa” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.1. alpontjában 

az „OEK-ben” szövegrész helyébe az „OKI-ban” szöveg, az „OEK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

29. 1. számú melléklet A) rész „Enterohaemorrhagiás E. coli enteritis (EHEC)” megjelölésű rész 2.3. 

pont 2.3.2. alpontjában az „OEK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

30. 1. számú melléklet A) rész „Enterotoxikus E. coli enteritis (ETEC)” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. 

alpontjában és 3.1. pontjában az „OEK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

31. 1. számú melléklet A) rész „Enteroinvazív E. coli enteritis (EIEC)” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. 

alpontjában és 3.1. pontjában az „OEK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

32. 1. számú melléklet A) rész „Enteropathogen E. coli enteritis (EPEC)” megjelölésű rész 2.3. pont 

2.3.2. alpontjában az „OEK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

33. 1. számú melléklet A) rész „Enteroaggregatív E. coli enteritis (EAggEC)” megjelölésű rész 2.3. pont 

2.3.2. alpontjában az „OEK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

34. 1. számú melléklet A) rész „Diffúz adheziós E. coli enteritis (DAEC)” megjelölésű részében az 

„OEK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

35. 1. számú melléklet A) rész „Febris flava” megjelölésű rész 2.1. pontjában az „OEK-et” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 2.3. pont 2.3.1. alpontjában az „OEK” szövegrész helyébe 

az „OKI” szöveg, 2.3.2. alpontjában az „OEK-kel” szövegrész helyébe az „OKI-val” szöveg, 

36. 1. számú melléklet A) rész „Hantavírus okozta veseszindróma” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. 

alpontjában az „OEK-be” szövegrész helyébe az „OKI-ba” szöveg, 

37. 1. számú melléklet A) rész „Hepatitis A vírus által okozott heveny májgyulladás” megjelölésű rész 

3.4. pontjában az „az OEK VML” szövegrész helyébe az „a VML” szöveg, 

38. 1. számú melléklet A) rész „Kullancsencephalitis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az 

„OEK-be” szövegrész helyébe az „OKI-ba” szöveg, 

39. 1. számú melléklet A) rész „Legionárius betegség” megjelölésű rész 2.1. pontjában az „OEK-et” 

szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK-be” 

szövegrész helyébe az „OKI-ba” szöveg, 3.6. pontjában az „az OEK által kiadott módszertani levél” 

szövegrész helyébe az „a vonatkozó módszertani levél” szöveg, a „Központ” szövegrész helyébe az 

„Intézet” szöveg, 

40. 1. számú melléklet A) rész „Leptospirosis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK” 

szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 



41. 1. számú melléklet A) rész „Lyme-kór” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK-ben” 

szövegrész helyébe az „OKI-ban” szöveg, 

42. 1. számú melléklet A) rész „Lyssa (veszettség)” megjelölésű rész 2.1. pontjában az „OEK-et” 

szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK-ban” 

szövegrész helyébe az „OKI-ban” szöveg, 3.4. pontjában az „Az OEK módszertani levele” szövegrész 

helyébe az „A vonatkozó módszertani levél” szöveg, 

43. 1. számú melléklet A) rész „Madárinfluenza” megjelölésű rész 2.1. pontjában az „OEK-et” 

szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 2.1. pont 2.1.1. alpontjában az „OEK” 

szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK-be” szövegrész helyébe az 

„OKI-ba” szöveg, 3.4. pontjában az „OEK-kel” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvossal” 

szöveg, 

44. 1. számú melléklet A) rész „Malária” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK-be” 

szövegrész helyébe az „OKI-ba” szöveg, 

45. 1. számú melléklet A) rész „Malleus” megjelölésű rész 2.1. pontjában az „OEK-et” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK” szövegrész helyébe 

az „OKI” szöveg, 

46. 1. számú melléklet A) rész „Meningococcus által okozott invazív betegség (meningitis epidemica, 

meningococcaemia)” megjelölésű rész 2.1. pontjában az „OEK-et” szövegrész helyébe az „országos 

tisztifőorvost” szöveg, 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK-be” szövegrész helyébe az „OKI-ba” 

szöveg, 

47. 1. számú melléklet A) rész „Morbilli” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK-be” 

szövegrészek helyébe az „OKI-ba” szöveg, 3.4. pontjában az „OEK-kel” szövegrész helyébe az 

„országos tisztifőorvossal” szöveg, 

48. 1. számú melléklet A) rész „Nyugat-nílusi láz” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az 

„OEK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

49. 1. számú melléklet A) rész „Ornithosis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK” 

szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

50. 1. számú melléklet A) rész „Paratyphus” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.3. alpontjában az „OEK” 

szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

51. 1. számú melléklet A) rész „Parotitis epidemica” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az 

„OEK-be” szövegrészek helyébe az „OKI-ba” szöveg, 3.4. pontjában az „OEK-kel” szövegrész helyébe 

az „országos tisztifőorvossal” szöveg, 

52. 1. számú melléklet A) rész „Pertussis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK-be” 

szövegrész helyébe az „OKI-ba” szöveg, 3.4. pontjában a „Védőoltási Módszertani Levélben” 

szövegrész helyébe a „VML-ben” szöveg, az „OEK” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” 

szöveg, 



53. 1. számú melléklet A) rész „Pestis” megjelölésű rész 2.1. pontjában az „OEKet” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK” szövegrész helyébe 

az „OKI” szöveg, 

54. 1. számú melléklet A) rész „Poliomyelitis” megjelölésű rész 2.1. pontjában az „OEK-et” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK-be” szövegrészek 

helyébe az „OKI-ba” szöveg, 

55. 1. számú melléklet A) rész „Q-láz” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK” 

szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

56. 1. számú melléklet A) rész „Rubeola” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK-be” 

szövegrészek helyébe az „OKI-ba” szöveg, 3.4. pontjában az „OEK-kel” szövegrész helyébe az 

„országos tisztifőorvossal” szöveg, 

57. 1. számú melléklet A) rész „Congenitalis Rubeola Syndroma” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. 

alpontjában az „OEK-be” szövegrész helyébe az „OKI-ba” szöveg, 

58. 1. számú melléklet A) rész „Súlyos acut légúti tünetegyüttes – SARS” megjelölésű rész 2.1. 

pontjában az „OEKet” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 2.3. pont 2.3.2. 

alpontjában az „OEK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

59. 1. számú melléklet A) rész „Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) által okozott invazív 

betegség” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK” szövegrész helyébe az „OKI” 

szöveg, 

60. 1. számú melléklet A) rész „Taeniasis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK-be” 

szövegrész helyébe az „OKI-ba” szöveg, 

61. 1. számú melléklet A) rész „Tetanus” megjelölésű rész 2.5. pontjában az „az OEK VML” szövegrész 

helyébe az „a VML” szöveg, 

62. 1. számú melléklet A) rész „Congenitalis toxoplasmosis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. 

alpontjában az „OEK-be” szövegrész helyébe az „OKI-ba” szöveg, 

63. 1. számú melléklet A) rész „Trichinellosis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában és 3.2. 

pontjában az „OEK-be” szövegrész helyébe az „OKI-ba” szöveg, 

64. 1. számú melléklet A) rész „Tularemia” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK” 

szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, az „OEK-be” szövegrész helyébe az „OKI-ba” szöveg, 

65. 1. számú melléklet A) rész „Typhus abdominalis” megjelölésű rész 2.1. pontjában az „OEK-et” 

szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 3.3. pontjában az „OEK-nek” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvosnak” szöveg, 

66. 1. számú melléklet A) rész „Typhus exanthematicus” megjelölésű rész 2.1. pontjában az „OEK-et” 

szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK-be” 

szövegrész helyébe az „OKI-ba” szöveg, 



67. 1. számú melléklet A) rész „Variola” megjelölésű rész 2.1. pontjában az „OEK-et” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OEK” szövegrész helyébe 

az „OKI” szöveg, 

68. 1. számú melléklet A) rész „Vírusos haemorrhagiás lázak (VHL)” megjelölésű rész 2.1. pontjában 

az „OEK-et” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az 

„OEK-ben” szövegrész helyébe az „OKI-ban” szöveg, 

69. 1. számú melléklet B) rész „Acut urogenitalis chlamydiasis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. 

alpontjában az „OEK-be” szövegrész helyébe az „OKI-ba” szöveg, 

70. 1. számú melléklet B) rész „Lymphogranuloma venereum” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. 

alpontjában és 3.2. pontjában az „OEK-be” szövegrész helyébe az „OKI-ba” szöveg, 

71. 1. számú melléklet B) rész „Syphilis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.1. és 2.3.2. alpontjában az 

„OEK-ben” szövegrész helyébe az „OKI-ban” szöveg, 3.2. pontjában az „OEK-be” szövegrész helyébe 

az „OKI-ba” szöveg, 

72. 1/A. számú mellékletében az „OEK Módszertani Levélben” szövegrészek helyébe a „módszertani 

levélben” szöveg, az „OEK honlapján” szövegrészek helyébe az „OKI honlapján” szöveg, az „OEK 

Módszertani Levél” szövegrész helyébe a „módszertani levél” szöveg, 

73. 2. számú melléklet 1. pontjában az „Országos Epidemiológiai Központban (a továbbiakban: OEK)” 

szövegrész helyébe az „OKI-ban” szöveg, 

74. 2. számú melléklet 2. pontjában az „OEK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

75. 3. számú melléklet „A fertőtlenítés módszerei” megjelölésű rész 4. pontjában az „OEK” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 

76. 3. számú melléklet „Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban” 

megjelölésű rész 

76.1. 3. pont d) alpontjában az „Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak” szövegrész helyébe az „országos 

tisztifőorvosnak” szöveg, 

76.2. 5. pontjában az „OEK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

76.3. 5. pont a) alpontjában az „Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak” szövegrész helyébe az „országos 

tisztifőorvosnak” szöveg, 

76.4. 5. pont e) alpontjában az „a Népjóléti Minisztérium vagy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal” 

szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelős miniszter” szöveg, 

77. 4. számú melléklet 2. pontjában az „az OTH” szövegrész helyébe az „a kormányhivatal” szöveg, 

78. 6. számú mellékletében az „OEK” szövegrészek helyébe az „OKI” szöveg, az „OEK-ben” szövegrész 

helyébe az „OKI-ban” szöveg, az „OEK-be” szövegrész helyébe az „OKI-ba” szöveg 

lép. 



(3) Hatályát veszti a 18/1998. NM rendelet 3. számú melléklet „Az egészségügyi szervek feladatai a 

fertőtlenítéssel kapcsolatban” megjelölésű rész 5. pont c) alpontja. 

9. A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása 

9. § A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet 

a) 2. § c) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ)” 

szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró 

járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg, 

b) 2/A. §-ában az „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „a járási hivatal” szöveg, az „Az ÁNTSZ” 

szövegrész helyébe az „A járási hivatal” szöveg, 

c) 3. § (4) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP)” 

szövegrész helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK)” szöveg, 

d) 4/A. §-ában az „az OEP-et” szövegrész helyébe az „a NEAK-ot” szöveg, 

e) 4/A. §-ában az „az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt” szövegrész helyébe az „a járási hivatalt” 

szöveg, 

f) 1. számú melléklet II/B. pontjában az „az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól” szövegrész helyébe az 

„a járási hivataltól” szöveg, 

g) 1. számú melléklet II/B. pont 4. alpontjában az „az Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrészek 

helyébe az „a járási hivatal” szöveg, 

h) 2. számú mellékletében az „OEP” szövegrészek helyébe a „NEAK” szöveg, 

i) 3. számú mellékletében az „OEP” szövegrész helyébe a „NEAK” szöveg, 

j) 3. számú mellékletében az „ÁNTSZ kódja” szövegrészek helyébe a „működési engedély kódja” 

szöveg, 

k) 3/a. számú mellékletében az „ÁNTSZ kódja” szövegrész helyébe a „működési engedély kódja” 

szöveg, 

l) 4. számú mellékletében az „OEP” szövegrészek helyébe az „NEAK” szöveg, 

m) 5. számú mellékletében az „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „a járási hivatal” szöveg 

lép. 

10. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása 

10. § (1) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: 33/1998. NM rendelet) 7. § 

(3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet) 



„d) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági 

feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala;” 

(2) A 33/1998. NM rendelet 

a) 16/D. § (4) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „az 

Igazságügyi Minisztérium” szöveg, 

b) 3. számú mellékletében foglalt táblázatban a „munkavédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a 

„fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági feladatkörében 

eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg 

lép. 

11. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -

tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 

18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása 

11. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -

tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 

18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 

a) 1/B. §-ában az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)” szövegrész helyébe az 

„országos tisztifőorvos”, az „az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs 

Központ (a továbbiakban: OBDK)” szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelős miniszter (a 

továbbiakban: miniszter)” szöveg, 

b) 8. § (3) bekezdésében az „az OTH országos tisztifőorvos által kijelölt intézete keretében 

működtetett Országos Transzplantációs Nyilvántartást” szövegrész helyébe az „az országos 

tisztifőorvos által működtetett Országos Transzplantációs Nyilvántartást” szöveg, 

c) 10. § (1) bekezdésében az „Az OTH országos tisztifőorvos által kijelölt intézete” szövegrész helyébe 

az „Az országos tisztifőorvos” szöveg, 

d) 15/B. §-ában, 15/D. §-ában, 15/E. § (2) bekezdésében, 16/G. §-ában, 17/B. § (3), (3a) és (5) 

bekezdésében, 17/D. §-ában és 17/G. §-ában az „OTH” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” 

szöveg, 

e) 15/E. § (2) bekezdésében az „OTH-nak” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvosnak” szöveg, 

f) 17/A. § (3) bekezdés d) pontjában, (4) bekezdésében, 17/B. § (2) és (5) bekezdésében az „OTH-t” 

szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 

g) 17/B. § (1) bekezdésében az „OTH-t” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, az 

„OTH” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, az „az OBDK-t” szövegrész helyébe az 

„a minisztert” szöveg, 

h) 17/C. § (1) bekezdésében az „az OBDK” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg, az „OTH-t” 

szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 



i) 9. számú melléklet 1.5. pont 1.5.5. alpontjában az „az OTH-t értesítésére” szövegrész helyébe az 

„az országos tisztifőorvos értesítésére” szöveg 

lép. 

12. Az egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről szóló 

24/1999. (VII. 6.) EüM rendelet módosítása 

12. § Az egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről szóló 24/1999. (VII. 6.) EüM 

rendelet 

a) 3/A. § (1) bekezdésében az „Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” 

szövegrész helyébe az „A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)” szöveg, 

b) 3/A. § (2) bekezdésében az „az OEP” szövegrészek helyébe az „a NEAK” szöveg, 

c) 3/A. § (3) bekezdésében az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg, 

d) 8. § (1) bekezdésében az „egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős 

miniszter” szöveg, 

e) 9. § (1) bekezdésében az „az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) és az OEP, 

valamint az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ” szövegrész 

helyébe az „az országos tisztifőorvos és a NEAK, valamint az egészségügyért felelős miniszter” szöveg, 

f) 9. § (3) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg 

lép. 

13. A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosítása 

13. § A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 

a) 2. § (1) bekezdésében az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos 

Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH)” szövegrész helyébe az „a népegészségügyi 

feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Budapest Főváros 

Kormányhivatala)” szöveg, 

b) 3. § (3) bekezdés h) pontjában az „Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK)” 

szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)” szöveg, 

c) 5. § (2) bekezdésében, 7. §-ában, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (2) 

bekezdésében, 13. § (2) és (3) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 16. § (1) és (3) bekezdésében, 

18. § (1) és (2) bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében, 21. § (1), (5) és (7) bekezdésében, 22. § (1) 

bekezdésében, 2. számú melléklet II. alcím 4. pont b) alpontjában, valamint 4. számú melléklet 6. 

pontjában az „az OTH” szövegrész helyébe az „a Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg, 

d) 6. §-ában az „az OTH-t” szövegrész helyébe az „a Budapest Főváros Kormányhivatalát” szöveg, 



e) 11. § (3) bekezdésében, 21. § (4) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, valamint 6. számú 

melléklet 2. pont 2.4.6. alpontjában az „Az OTH” szövegrész helyébe az „A Budapest Főváros 

Kormányhivatala” szöveg, 

f) 13. § (1) bekezdésében az „az OTH” szövegrészek helyébe az „a Budapest Főváros 

Kormányhivatala” szöveg, 

g) 14. § (3) bekezdés e) pontjában az „OKK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

h) 15. § (4) bekezdésében, 21. § (8) bekezdésében és 22. § (2) bekezdésében az „az OTH-nak” 

szövegrész helyébe az „a Budapest Főváros Kormányhivatalának” szöveg, 

i) 21. § (3) bekezdésében az „OKK-nak” szövegrész helyébe az „OKI-nak” szöveg, 

j) 21. § (3) és (4) bekezdésében, valamint 2. számú melléklet III. alcím „Mellékletek” rész 6. pontjában 

az „OKK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

k) 21. § (3) bekezdésében az „az OTH-hoz” szövegrész helyébe az „a Budapest Főváros 

Kormányhivatalához” szöveg, 

l) 6. számú melléklet 2. pont 2.4.6. alpontjában az „az OTH a www.antsz.hu honlapon” szövegrész 

helyébe „a Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg 

lép. 

14. A közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 

78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet módosítása 

14. § (1) A közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 

78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: 78/1999. EüM–BM rendelet) 11. § (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A pszichikai alkalmassági vizsgálatot az egészségügyért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium honlapján feltüntetett vizsgálóhelyek végzik.” 

(2) A 78/1999. EüM–BM rendelet 12. § (3) bekezdésében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” 

szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi Intézet” szöveg lép. 

15. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendelet módosítása 

15. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendelet 

a) 1. § (2) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral” szövegrész helyébe az „a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel” szöveg, 

b) 11. § (4b) bekezdésében az „az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal (a továbbiakban: OTH)” 

szövegrész helyébe az „az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal (a továbbiakban: ÁEEK)” szöveg, 



c) 11. § (6) bekezdésében az „az OTH-val” szövegrész helyébe az „az ÁEEK-kel” szöveg, az „az OTH” 

szövegrészek helyébe az „az ÁEEK” szöveg, 

d) 11. § (8) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „az ÁEEK” szöveg, 

e) 1. számú mellékletében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe a „Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő” szöveg, az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz” 

szövegrész helyébe az „az orvosszakértői szervhez és a rehabilitációs szakértői szervhez” szöveg 

lép. 

16. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet módosítása 

16. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 

a) 26. § (1) bekezdésében az „OKK Országos Sugár-egészségügyi Készenléti Szolgálata (a 

továbbiakban: OSKSZ)” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos által működtetett Országos 

Sugár-egészségügyi Készenléti Szolgálata (a továbbiakban: OSKSZ)” szöveg, 

b) 26. § (3) és (6) bekezdésében az „OTH” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 

c) 27. §-ában, valamint 28. § (2) és (3) bekezdésében az „OKK” szövegrész helyébe az „országos 

tisztifőorvos” szöveg, 

d) 28. § (4) bekezdésében az „OKK tartja, az OTH” szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi 

Intézet tartja, az országos tisztifőorvos” szöveg 

lép. 

17. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása 

17. § (1) A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: 

44/2000. EüM rendelet) 

a) 3. § (1) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében, 9. § (1) és (2) bekezdésében az „OTH Szakrendszeri 

Információs Rendszer” szövegrész helyébe az „Országos Szakrendszeri Információs Rendszer” szöveg, 

b) 3. § (1) bekezdésében az „Országos Közegészségügyi Központnak (a továbbiakban: OKK)” 

szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvosnak” szöveg, 

c) 3. § (2) bekezdésében az „OKK főigazgatója” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 

d) 8. § (1) bekezdésében az „OKK-ban működő” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos által 

működtetett” szöveg, 



e) 8. § (3) bekezdés b) pontjában az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos 

Tisztifőorvosi Hivatala vagy országos intézete,” szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi 

Intézet,” szöveg, 

f) 8. § (3) bekezdés f) pontjában az „a környezet- és természetvédelmi, illetve a vízügyi vízügyi 

felügyeletek” szövegrész helyébe az „a környezet- és természetvédelmi, illetve a vízügyi hatóságok” 

szöveg, 

g) 8. § (9) bekezdésében az „az Egészségügyi Minisztérium beszámolási rendjének megfelelő” 

szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelős miniszter részére” szöveg 

lép. 

(2) Hatályát veszti a 44/2000. EüM rendelet 

a) 5. számú melléklet 1. pont 1.3. alpontjában és 3. pont 3.3. alpontjában az „ÁNTSZ” szövegrész, 

b) 5. számú melléklet 2. pont 2.1. alpontjában, 4. pont 4.1. alpontjában, 5. pont 5.1. alpontjában, 6. 

pont 6.1. alpontjában, 7. pont 7.1. alpontjában és 8. pont 8.1. alpontjában az „ÁNTSZ-OKK” 

szövegrész, 

c) 8. számú melléklet 1. pontjában az „(az OKK adja)” szövegrész. 

18. Az egészségügyi közvetítői eljárással kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 

4/2001. (II. 20.) EüM–IM együttes rendelet módosítása 

18. § Hatályát veszti az egészségügyi közvetítői eljárással kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2001. 

(II. 20.) EüM–IM együttes rendelet 

a) 1. § (2) bekezdésében az „a területi kamarák munkájának ellátásához” szövegrész, 

b) 2. § (4) bekezdésében a „vagy a területi kamara” szövegrész. 

19. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek 

egészségének védelméről szóló 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet módosítása 

19. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek 

egészségének védelméről szóló 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet 

a) 2. § n) pontjában az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi 

Hivatala (a továbbiakban: OTH),” szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi Intézet (a 

továbbiakban: OKI)” szöveg, 

b) 3. § (1) bekezdésében az „Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK)” szövegrész 

helyébe az „OKI” szöveg, 

c) 8. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 12. § (2) bekezdésében az „OKK” szövegrész helyébe az 

„OKI” szöveg 

lép. 



20. Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről szóló 1/2002. (I. 11.) EüM 

rendelet módosítása 

20. § Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről szóló 1/2002. (I. 11.) EüM 

rendelet 5. § (1) bekezdésében az „Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „országos környezetvédelmi hatóság” szöveg lép. 

21. Az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és 

működéséről szóló 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet módosítása 

21. § Az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és 

működéséről szóló 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet 

a) 2. § (1) bekezdésében az „Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK)” szövegrész 

helyébe az „Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)” szöveg, 

b) 2. § (2), (5) és (6) bekezdésében, 3. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 2. számú melléklet II. 

pontjában az „OKK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg 

lép. 

22. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 

szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet módosítása 

22. § (1) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 

szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet (a továbbiakban: 16/2002. EüM rendelet) 8. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A közműpótló létesítményekkel kapcsolatos szakkérdésekben a járási hivatal a 2. számú 

melléklet szerinti adatok és iratok vizsgálata alapján alakítja ki véleményét.” 

(2) A 16/2002. EüM rendelet 

a) 6. § (3) bekezdésében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak (a továbbiakban: OTH)” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvosnak” szöveg, 

b) 7. § (2) bekezdésében és 8. § (5) bekezdésében az „OTH-nak” szövegrész helyébe az „országos 

tisztifőorvosnak” szöveg, 

c) 8. § (1) bekezdésében a „hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos szakhatósági állásfoglalását 

a következők vizsgálata alapján adja ki” szövegrész helyébe a „hulladékkezelő létesítményekkel 

kapcsolatban a következő szakkérdéseket vizsgálja” szöveg, 

d) 2. számú melléklet címében a „közegészségügyi szakhatósági állásfoglalás megadásához” 

szövegrész helyébe a „közegészségügyi szakkérdésekben kialakított vélemény megadásához” szöveg, 

e) 5. számú melléklet címében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe az „országos 

tisztifőorvos” szöveg 

lép. 



23. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 

módosítása 

23. § (1) Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 

a) 19. § (1) bekezdésében az „Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” 

szövegrész helyébe az „A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)” szöveg, 

b) 19. § (3) bekezdésében az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg, 

c) 20/R. § (5) bekezdésében az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ” szövegrész helyébe 

az „OGYÉI” szöveg 

lép. 

(2) Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 3. számú 

melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

24. Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás 

elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet módosítása 

24. § Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás 

elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet 

a) 2. § (3) bekezdésében az „az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalhoz (a továbbiakban: kormányhivatal)” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei 

kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) 

hivatalához” szöveg, 

b) 2. § (7) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrészek helyébe az „a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő” szöveg 

lép. 

25. Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 

16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet módosítása 

25. § Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. 

(XII. 12.) ESZCSM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az egynapos sebészeti és a kúraszerű ellátás szakfelügyeletét az egészségügyi szolgáltatók 

hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 

miniszteri rendeletben meghatározott szerv vagy személy gyakorolja.” 

26. A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése 

érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. 

(XII. 28.) ESZCSM rendelet módosítása 

26. § A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése 

érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. 

(XII. 28.) ESZCSM rendelet 



a) 11. § (3) bekezdés c) pontjában az „Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban: OEK)” 

szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)” szöveg, 

b) 2. melléklet II. pont a) és b) alpontjában, III. pont a) és b) alpontjában, VI. 1. pont a) alpontjában, 

VI. 2. pont a) alpontjában az „OEK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg 

lép. 

27. A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről 

szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet módosítása 

27. § A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről 

szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet 

a) 1. § (2) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” 

szövegrész helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)” szöveg, 

b) 1. § (2) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés a) pontjában az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” 

szöveg, 

c) 6. § (3) és (4) bekezdésében az „Az OEP” szövegrész helyébe az „A NEAK” szöveg 

lép. 

28. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosítása 

28. § A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 

a) 1. § (3) bekezdésében az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos 

Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH)” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei 

kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a 

továbbiakban: járási hivatal)” szöveg, 

b) 2. § (2) bekezdésében az „az OTH-hoz” szövegrész helyébe az „a járási hivatalhoz” szöveg, 

c) 4. § (1) bekezdésében az „az OTH-nál” szövegrész helyébe az „a járási hivatalnál” szöveg, 

d) 4. § (3) bekezdésében az „Az OTH” szövegrész helyébe az „A járási hivatal” szöveg, 

e) 3. mellékletében az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi 

Hivatalához” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi 

feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalához” szöveg, az „az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalánál” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei 

kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál” szöveg 

lép. 

29. Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet 

módosítása 



29. § Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet 

a) 2/A. §-ában az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)” 

szövegrész helyébe az „Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: 

OGYÉI)” szöveg, 

b) 4. § (5) bekezdésében, 6. § (4), (6) és (9) bekezdésében, 7. § (1), (3) és (5) bekezdésében, 11. § (1) 

és (3) bekezdésében, 12. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 12/A. § (1) bekezdésében, 13. § (1) 

bekezdésében, 15/A. §-ában, 6–8. számú mellékletében az „ENKK” szövegrész helyébe az „OGYÉI” 

szöveg, 

c) 6. § (6) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében az „ENKK-nál” szövegrész helyébe az „OGYÉI-nél” 

szöveg, 

d) 6. § (6) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében az „ENKK-t” szövegrész helyébe az „OGYÉI-t” 

szöveg, 

e) 6. § (8) bekezdésében, 12/A. § (2) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 15. §-ában az „ENKK” 

szövegrészek helyébe az „OGYÉI” szöveg, 

f) 7. § (2) bekezdésében, 11. § (2) és (4) bekezdésében az „ENKK-nak” szövegrész helyébe az „OGYÉI-

nek” szöveg, 

g) 7. § (5) bekezdésében az „ENKK-tól” szövegrész helyébe az „OGYÉI-től” szöveg, 

h) 14. § (1) bekezdésében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe az „országos 

tisztifőorvos” szöveg 

lép. 

30. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 

38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosítása 

30. § (1) A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 

7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: 38/2003. ESZCSM–FVM–KvVM rendelet) 

3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) A biocid termék – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az országos tisztifőorvos által 

kiadott engedély alapján hozható forgalomba és használható fel. 

(2) Az engedélyezési eljárásban az országos tisztifőorvos kormányrendeletben meghatározott 

szakkérdésben az ott kijelölt kormányhivatalt keresi meg szakhatóságként.” 

(2) A 38/2003. ESZCSM–FVM–KvVM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § (1) Az e rendelet szerint nem engedélyköteles biocid terméket a gyártó vagy a Magyarország 

területére importáló a méregfelügyeleti nyilvántartás, valamint a biocid termékek nyilvántartása 

céljából a gyártás vagy az import megkezdésétől számított 90 napon belül bejelenti az országos 

tisztifőorvosnak. Ha a biocid termék e rendelet szerint csak engedély birtokában forgalmazható, a 

termék bejelentését a benne található hatóanyag vagy hatóanyagok közül az utolsó jóváhagyásának 



az időpontjáig csak érvényes és hatályos engedély birtokában lehet megtenni. A biocid 

terméknyilvántartásra az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikke szerinti 

bizalmas adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést elektronikus úton a 10. számú melléklet szerinti tartalommal, 

a Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon kell megtenni. A bejelentés adatainak 

változását az (1) bekezdés megfelelő alkalmazásával szintén jelenteni kell. A bejelentés fogadásáról 

az országos tisztifőorvos 15 napon belül visszaigazolást küld.” 

(3) A 38/2003. ESZCSM–FVM–KvVM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A 8. számú melléklet 1. alcím 1. pontja szerint irtószernek minősülő biocid termék az országos 

tisztifőorvos által kiadott engedély birtokában hozható forgalomba. A kérelem adattartamát és a 

csatolandó dokumentumokat a 9. számú melléklet 2. pontja tartalmazza. Az országos tisztifőorvos 

megkeresésére az engedélyezési eljárásában az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: 

OKI) szakértői véleményt ad.” 

(4) A 38/2003. ESZCSM–FVM–KvVM rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„(1) Az emberek és állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz, a használati meleg víz, az uszodai és egyéb, 

fürdőzésre használt vizek fertőtlenítésére, valamint az ilyen vizekkel érintkező felületek 

fertőtlenítésére szolgáló, továbbá a vizekben alkalmazott algásodásgátló biocid termék az országos 

tisztifőorvos által kiadott engedély birtokában hozható forgalomba. A kérelem adattartamát és a 

csatolandó dokumentumokat a 9. számú melléklet 1. pontja tartalmazza. Az OKI az országos 

tisztifőorvos megkeresésére az engedélyezési eljárásában szakértői véleményt ad. 

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz fertőtlenítésére 

szolgáló fertőtlenítőszerek engedélyezési eljárásában szakértőként az OKI és az az állat-egészségügyi 

hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vesz részt. A kérelem adattartamát és a 

csatolandó dokumentumokat a 9. számú melléklet 1. pontja tartalmazza. 

(3) A (4) és az (5) bekezdésben felsorolt biocid termékek az országos tisztifőorvos által kiadott 

engedély birtokában hozhatók forgalomba. Az OKI az országos tisztifőorvos megkeresésére az 

engedélyezési eljárásában szakértői véleményt ad. A (4) bekezdés szerinti és az (5) bekezdés szerinti 

fertőtlenítőszerek engedélyezése iránti kérelem adattartamát és a csatolandó dokumentumokat a 9. 

számú melléklet 3. pontja tartalmazza. A (4) bekezdés c) pontjában foglalt felület-fertőtlenítőszerek 

engedélyezésére irányuló eljárásban az országos tisztifőorvos megkeresésére a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) is szakértőként vesz részt.” 

(5) A 38/2003. ESZCSM–FVM–KvVM rendelet 8. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 

(6) A 38/2003. ESZCSM–FVM–KvVM rendelet 

a) 7. §-ában az „OTH” szövegrészek helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 

b) 8. § (1) bekezdésében az „OTH-val” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvossal” szöveg, 



c) 8. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 10. § (2) bekezdés b) pontjában az „OTH” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 

d) 9. számú melléklet 

da) 1. és 2. pontja címében a „szakvéleményezéséhez szükséges adatok” szövegrész helyébe a 

„kérelméhez szükséges adatok és dokumentumok” szöveg, 

db) 3. és 3/a. pontja címében a „szakvéleményének elkészítéséhez szükséges dokumentáció (a 

kérelem adattartalma és a kérelemhez csatolandó dokumentumok)” szövegrész helyébe a 

„kérelmének adattartalma és a csatolandó dokumentumok” szöveg, 

dc) 4. pontja címében a „szakvéleményének elkészítéséhez szükséges dokumentáció” szövegrész 

helyébe a „kérelméhez szükséges adatok és dokumentumok” szöveg 

lép. 

31. A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 

43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet módosítása 

31. § A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 

29.) ESZCSM rendelet 6/A. § (4) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral” 

szövegrész helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel” szöveg lép. 

32. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása 

32. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 60/2003. ESZCSM rendelet) 

a) 1. § c) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi 

Hivatalára” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvosra” szöveg, 

b) 2. melléklet „BELGYÓGYÁSZAT” megjelölésű részében az „az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztárral” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel” szöveg, 

c) 2. melléklet „LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA” megjelölésű részében az „Állami Népegészségügyi 

és Tisztifőorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerének” szövegrész 

helyébe az „elektronikus járványügyi felügyeleti rendszernek” szöveg, az „ÁNTSZ elektronikus 

járványügyi felügyeleti rendszerébe” szövegrész helyébe az „elektronikus járványügyi felügyeleti 

rendszerbe” szöveg, 

d) 2. melléklet „PSZICHIÁTRIA” megjelölésű részében a „(gyámhatóság, bíróság, rendőrség) és a 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal felkérésére” szövegrész helyébe a „(gyámhatóság, bíróság, 

rendőrség, rehabilitációs hatóság) felkérésére” szöveg 

lép. 

(2) Hatályát veszti a 60/2003. ESZCSM rendelet 2. melléklet „IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN” megjelölésű 

részében a „(Nemzeti Rehabilitációs Szakértői Hivatal részére szakértői véleményeket)” szövegrész. 



33. Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 

62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet módosítása 

33. § (1) Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.) 

ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 62/2003. ESZCSM rendelet) 

a) 4. § (3) bekezdésében az „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” 

szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg, 

b) 6. § (4) bekezdésében az „az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt (a továbbiakban: OTH) és az Országos 

Epidemiológiai Központot (a továbbiakban: OEK)” szövegrész helyébe az „a Pest Megyei 

Kormányhivatalt, a NÉBIH-et, az országos tisztifőorvost és az Országos Közegészségügyi Intézetet (a 

továbbiakban: OKI)” szöveg, 

c) 8. § (3) bekezdésében az „OTH-nak és az OEK-nek” szövegrész helyébe az „országos 

tisztifőorvosnak és az OKI-nak” szöveg, 

d) 8. § (4) bekezdésében és 8. § (6) bekezdésében az „OTH-t és az OEK-et” szövegrész helyébe az 

„országos tisztifőorvost és az OKI-t” szöveg, 

e) 8. § (7) bekezdésében az „OTH” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 

f) 8. § (7) bekezdésében a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt” szövegrész helyébe a „NÉBIH-

et és a Pest Megyei Kormányhivatalt” szöveg, 

g) 8. § (8) bekezdésében az „OTH és az OEK” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos és az OKI” 

szöveg, 

h) 9. §-ában az „OEK és az OTH” szövegrész helyébe az „OKI és az országos tisztifőorvos” szöveg, 

i) 2. számú mellékletében az „OEK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

j) 2. számú mellékletében az „MgSzH” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg, 

k) 2. számú mellékletében az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg, 

l) 6. számú mellékletében az „Országos Epidemiológiai Központ” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg 

lép. 

(2) Hatályát veszti a 62/2003. ESZCSM rendelet 8. § (5) bekezdése. 

34. A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai 

követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosítása 

34. § (1) A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai 

követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: 7/2004. EüM rendelet) 7. § 

(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A szaküzletben és a kölcsönző központban a fogyasztót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni 

kell arról, hogy panaszával a fogyasztóvédelmi hatóságon és a szaküzlet, a kölcsönző központ, illetve 



a gyártó műhely helye szerint illetékes járási hivatalon kívül a területi gazdasági kamarák mellett 

működő békéltető testülethez is fordulhat. A tájékoztatón fel kell tüntetni e szervezetek címét és 

telefonszámát. A fenti információkat nagybetűs, kontrasztos írásmóddal is hozzáférhetővé kell 

tenni.” 

(2) A 7/2004. EüM rendelet 

a) 3. § (9) bekezdés a) pontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 

hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének (a továbbiakban: járási 

népegészségügyi intézet)” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási 

hivatal)” szöveg, 

b) 7. § (3) bekezdésében az „illetékes járási népegészségügyi intézete” szövegrész helyébe az 

„illetékes járási hivatal” szöveg, 

c) 7. § (6) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg, 

d) 2. számú melléklet III. rész 1. pont d) és f) alpontjában az „a járási népegészségügyi intézet” 

szövegrész helyébe az „a járási hivatal” szöveg 

lép. 

35. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 

társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a 

támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása 

35. § (1) A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 

társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a 

támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 

a) 2. § h) pontjában az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” szövegrész 

helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)” szöveg, 

b) 2. § i) pontjában, 4. § (2) bekezdésében, 4. § (8) bekezdés b) pontjában, 5. § (1) bekezdésében, 

5/C. § (5) bekezdés c) pontjában, 5/C. § (6), (7) és (9) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 8. § (8) 

bekezdésében, 9. § (5) bekezdésében, 10. § (6) és (7) bekezdésében, 10/A. § (7) és (8) bekezdésében, 

10/E. § (1) és (5) bekezdésében, 10/G. § (1), (3) és (8) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 14. § 

(1) bekezdés j) pontjában, 14. § (2) bekezdés b) pontjában, 20. § (4) és (5) bekezdésében, 21. § (1) 

bekezdésében az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg, 

c) 5. § (2) bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében, 10/A. § (2) és (5) bekezdésében, 10/B. §-ában, 

10/G. § (2) bekezdésében, 19/A. §-ában az „az OEP” szövegrészek helyébe az „a NEAK” szöveg, 

d) 5/B. §-ában, 5/C. § (1)–(4) bekezdésében, 8. § (9) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 

10/A. § (1) bekezdésében, 10/B. §-ában, 10/C. §-ában, 10/E. § (2) és (4) bekezdésében, 10/G. § (5)–

(7a) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 19/A. §-ában az „Az OEP” 

szövegrész helyébe az „A NEAK” szöveg, 

e) 10/A. § (6) bekezdésében az „OEP” szövegrész helyébe a „NEAK” szöveg, 



f) 14/A. §-ában az „OEP-hez” szövegrész helyébe a „NEAK-hoz” szöveg, 

g) 20. § (1) bekezdésében az „Az OEP-hez” szövegrész helyébe az „A NEAK-hoz” szöveg 

lép. 

(2) Hatályát veszti a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő 

tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy 

a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 

a) 24. § (2) bekezdése, 

b) 25. § (1) és (15) bekezdése. 

36. A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 

módosítása 

36. § A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 

a) 10. § (1) bekezdésében a „megyei és fővárosi kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalai” 

szövegrész helyébe a „megyei és fővárosi kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a 

továbbiakban: járási hivatal)” szöveg, 

b) 10. § (3) bekezdésében a „kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt” szöveg, 

c) 10. § (4) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1) és (2) bekezdésében a „kormányhivatal” 

szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg, 

d) 10. § (4) bekezdésében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatalt (a továbbiakban: OTH)” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg, 

e) 11. § (3) bekezdésében az „OTH-t” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg 

lép. 

37. Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása 

37. § Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 

a) 12. § (3) bekezdésében a „kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt” szöveg, 

b) 12. § (4) bekezdésében és 13. § (2) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „járási 

hivatal” szöveg, 

c) 12. § (4) bekezdésében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatalt” szövegrész helyébe az „országos 

tisztifőorvost” szöveg 

lép. 

38. Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és 

minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása 



38. § Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és 

minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 10. § (3) bekezdés d) pontjában az „az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő” szöveg lép. 

39. A kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről, valamint a hatóság 

nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről szóló 46/2004. (IV. 29.) ESZCSM rendelet módosítása 

39. § (1) A kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről, valamint a hatóság 

nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről szóló 46/2004. (IV. 29.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 

46/2004. ESZCSM rendelet) 

a) 1. § (1) bekezdésében az „az Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK)” 

szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg, 

b) 1. § (2) és (3) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében az „OKK” szövegrész helyébe az „országos 

tisztifőorvos” szöveg, 

c) 1/A. §-ában az „OKK szervezetén belül” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg 

lép. 

(2) Hatályát veszti a 46/2004. ESZCSM rendelet 6. §-a. 

40. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 

47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása 

40. § Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 

47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet 

a) 7. § (1) bekezdésében az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos 

Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH)” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” 

szöveg, 

b) 18. § (3) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg, az „a 

területileg illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv” szövegrész helyébe az „a 

területileg illetékes, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” 

szöveg, 

c) 18. § (4) bekezdésében és 19/D. § (4) bekezdésében az „az OTH-t” szövegrész helyébe az „az 

országos tisztifőorvost” szöveg, 

d) 18. § (5) és (9) bekezdésében az „az OTH-nak” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvosnak” 

szöveg, 

e) 18. § (8) bekezdés b) pontjában, (15), (17) és (18) bekezdésében, 19/A. § (2) bekezdésében, 19/B. § 

(3) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg, 

f) 18. § (14) bekezdésében az „OTH-nál” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvosnál” szöveg, az 

„OTH” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 



g) 18. § (20) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt (a továbbiakban: OEP)” 

szövegrész helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (a továbbiakban: NEAK)” szöveg, 

h) 19/A. § (1) bekezdésében az „Az OTH” szövegrész helyébe az „Az országos tisztifőorvos” szöveg, 

i) 19/C. §-ában az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Szakmai Információs 

Rendszerének” szövegrész helyébe az „Országos Szakmai Információs Rendszernek” szöveg, 

j) 19/D. § (1) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg, az 

„az OTH-t” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvost” szöveg, az „az OEP-et” szövegrész 

helyébe az „a NEAK-ot” szöveg, 

k) 19/D. § (5) bekezdésében az „az OTH és az OEP-et” szövegrész helyébe az „az országos 

tisztifőorvost és a NEAK-ot” szöveg, 

l) 21. § (2) bekezdésében az „a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv” szövegrész helyébe az 

„a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg 

lép. 

41. A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosítása 

41. § A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 4. § (3) bekezdés a) 

pontjában az „az Országos Tisztifőrvosi Hivatal vagy az orvos- és egészségtudományi képzést folytató 

felsőoktatási intézmény” szövegrész helyébe az „az orvos- és egészségtudományi képzést folytató 

felsőoktatási intézmény” szöveg lép. 

42. Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 

19.) ESZCSM rendelet módosítása 

42. § (1) Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 

19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 76/2004. ESZCSM rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A rendelet rendelkezéseit) 

„b) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK),” 

[(a továbbiakban az a)–b) pontban foglaltak együtt: adatszolgáltató), 

valamint az általuk kezelt ágazati (egészségügyi, szakmai) adatra kell alkalmazni.] 

(2) A 76/2004. ESZCSM rendelet 1. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(3) A 76/2004. ESZCSM rendelet 

a) 4. §-ában, 2. számú melléklet címében az „Az OEP” szövegrész helyébe az „A NEAK” szöveg, 

b) 4. § a) pontjában, 7. §-ában az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg, 



c) 5. § (2) bekezdésében az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg, az „Országos 

Tisztifőorvosi Hivatalnak” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvosnak” szöveg, 

d) 1. számú mellékletében foglalt táblázatban az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrészek 

helyébe a „Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő” szöveg, az „Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 

Gyermekjogi és Dokumentációs Központ” szövegrészek helyébe az „egészségügyért felelős miniszter 

által vezetett minisztérium” szöveg, az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ” szövegrész 

helyébe az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ” szöveg, 

e) 2. számú melléklet 1. pontjában az „Az OEP” szövegrészek helyébe az „A NEAK” szöveg, 

f) 2. számú melléklet 1. pontjában az „az OEP” szövegrészek helyébe az „a NEAK” szöveg 

lép. 

43. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az 

egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása 

43. § Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az 

egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 

a) 2. § (2) bekezdésében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 

b) 4. § (3) bekezdésében és 8. § (2) bekezdésében az „OTH” szövegrész helyébe az „országos 

tisztifőorvos” szöveg, 

c) 6. § (4) bekezdésében az „OTH” szövegrészek helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, az „az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő” szöveg 

lép. 

44. Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati 

ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet módosítása 

44. § (1) Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető 

gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: 5/2004. EüM rendelet) 

1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet hatálya kiterjed) 

„d) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK),” 

(2) Az 5/2004. EüM rendelet 

a) 12. § (1) bekezdésében az „az OEP-pel” szövegrész helyébe az „a NEAK-kal” szöveg, 

b) 12. § (2) bekezdésében az „Az OEP” szövegrész helyébe az „A NEAK” szöveg 

lép. 



45. Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és 

elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai 

követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosítása 

45. § Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és 

elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai 

követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet 

a) 4. § (3) bekezdésében az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 

b) 6. § (4) és (5) bekezdésében, valamint 10. § (1) bekezdésében az „OTH-t” szövegrész helyébe az 

„országos tisztifőorvost” szöveg, 

c) 10. § (3) bekezdésében az „OTH” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 

d) 1. számú melléklet címében az „OTH” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 

e) 1/A. számú melléklet „4. BERENDEZÉSEK ÉS ANYAGOK” cím 4. pontjában az „OTH-val” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvossal” szöveg, 

f) 1/A. számú melléklet „9. NEM MEGFELELÉS” cím 9.2. és 9.3. alpontjában az „OTH” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 

g) 4. számú melléklet 2.3. alpontjában az „OTH” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” 

szöveg 

lép. 

46. A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről 

szóló 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet módosítása 

46. § (1) A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről 

szóló 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet (a továbbiakban: 10/2005. EüM rendelet) 10. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„10. § Az Országos Vérellátó Szolgálat a 2. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl, a minisztérium 

külön elrendelése alapján, az elrendeléskor meghatározott gyakorisággal a 3. számú melléklet szerinti 

adatlap felhasználásával jelentést ad a minisztérium részére a vér és vérkészítmény készletek 

alakulásáról.” 

(2) A 10/2005. EüM rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az országos tisztifőorvos a (3) bekezdés szerinti jelentésből elkészíti az országos jelentést.” 

(3) A 10/2005. EüM rendelet 

a) 6. § (1) bekezdésében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 

b) 11. § (3) bekezdésében az „OTH” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg 



lép. 

(4) Hatályát veszti a 10/2005. EüM rendelet 

a) 7. §-a és 

b) 6. számú melléklete. 

47. A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári 

forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és 

tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosítása 

47. § A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári 

forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és 

tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet 

a) 2. § (2) bekezdésében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe az „országos 

tisztifőorvos” szöveg, 

b) 9. § (2) bekezdésében, 11. § (2) és (3) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében és 21. §-ában az 

„ENKK” szövegrész helyébe az „OGYÉI” szöveg, 

c) 9. § (3) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 11. § (1) és (4) bekezdésében, 16. § (5) 

bekezdésében az „ENKK” szövegrészek helyébe az „OGYÉI” szöveg, 

d) 10. § (2) bekezdésében az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: 

ENKK)” szövegrész helyébe az „OGYÉI” szöveg, 

e) 10. § (2) és (4) bekezdésében az „ENKK-hoz” szövegrész helyébe az „OGYÉI-hez” szöveg, 

f) 11. § (4) bekezdésében az „ENKK-nak” szövegrész helyébe az „OGYÉI-nek” szöveg 

lép. 

48. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása 

48. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM 

rendelet 

a) 15. § (3) bekezdésében az „az Országos Epidemiológiai Központnak (a továbbiakban: OEK)” 

szövegrész helyébe az „az Országos Közegészségügyi Intézetnek (a továbbiakban: OKI)” szöveg, 

b) 15. § (6) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP)” 

szövegrész helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK)” szöveg, 

c) 15. § (6) bekezdésében az „OEK-kal” szövegrész helyébe az „OKI-val” szöveg, 

d) 15. § (7) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 34. § (1), (3) és (5) bekezdésében és az 1. számú 

melléklet 3. RÉSZ-ében az „OEK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

e) 34. § (2) bekezdésében az „OEK” szövegrészek helyébe az „OKI” szöveg, 



f) 34. § (3) bekezdésében az „OEK-hez” szövegrész helyébe az „OKI-hoz” szöveg, 

g) 34. § (4) bekezdésében az „az országos tiszti főorvos módszertani levélben” szövegrész helyébe az 

„OKI a honlapján” szöveg, 

h) 36. § (1) bekezdés a) pontjában az „az OEP-et” szövegrész helyébe az „a NEAK-ot” szöveg 

lép. 

49. A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosítása 

49. § A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 

a) 2. § b) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal (a továbbiakban: ÁNTSZ OTH)” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 

b) 3/A. § (2) bekezdésében és 11. § (1) bekezdésében az „ÁNTSZ OTH” szövegrész helyébe az 

„országos tisztifőorvos” szöveg 

lép. 

50. A közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények 

kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet módosítása 

50. § A közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények 

kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet 

a) 1. § (2) bekezdés f) pontjában az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” 

szövegrész helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)” szöveg, 

b) 3. § c) pontjában és 6. §-ában az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg 

lép. 

51. A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai 

feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása 

51. § A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai 

feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(2) Ha az országos várólista nyilvántartásban rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a 

sorrendtől való eltérés eseteinek száma valamelyik egészségügyi szolgáltatónál legalább 20 

százalékkal meghaladja az országos átlagot, az országos várólista nyilvántartást vezető szerv jelzi ezt 

az országos tisztifőorvosnak, és egyúttal továbbítja részére az érintett egészségügyi szolgáltató 

azonosító adatait (szolgáltató neve, székhelyének címe, azonosító száma) és az adott egészségügyi 

szolgáltatás tekintetében vezetett intézményi várólistára vonatkozó adatokat. Az országos 

tisztifőorvos a rendelkezésére bocsátott adatok és az érintett esetekhez kapcsolódó egészségügyi 

dokumentációk alapján megvizsgálja, hogy a sorrendtől való eltérés – a 2. §-ban és a várólista 

protokollban meghatározott feltételek alapján – indokolt volt-e.” 



52. Az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai 

tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismeréséről, és az egészségügyi gázmesteri 

tevékenységről, valamint az egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek 

kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet módosításáról szóló 17/2005. (V. 19.) EüM rendelet 

módosításáról szóló 8/2007. (II. 13.) EüM rendelet módosítása 

52. § (1) Az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő 

szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismeréséről, és az egészségügyi gázmesteri 

tevékenységről, valamint az egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 

szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet módosításáról szóló 17/2005. (V. 19.) EüM rendelet 

módosításáról szóló 8/2007. (II. 13.) EüM rendelet (a továbbiakban: 8/2007. EüM rendelet) 

a) 1. § (1) bekezdésében és 6. § (2) bekezdés b) pontjában az „egészségügyi miniszter” szövegrész 

helyébe az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg, 

b) 1. § (2) bekezdésében az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)” 

szövegrész helyébe az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)” szöveg, 

c) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) és (3) bekezdésében, 6. § (2) és (4) 

bekezdésében, 7. § (1)–(3) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, valamint 9. § (1)–(4) bekezdésében 

az „ENKK” szövegrész helyébe az „ÁEEK” szöveg, 

d) 6. § (1) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében az „ENKK” szövegrészek helyébe az „ÁEEK” szöveg, 

e) 7. § (4) bekezdésében az „ENKK 10032000-00285788 számlájára” szövegrész helyébe az „ÁEEK 

1003200-01490576-00000000 számlájára” szöveg, 

f) 8. § (2) bekezdésében az „ENKK-t” szövegrész helyébe az „ÁEEK-et” szöveg 

lép. 

(2) Hatályát veszti a 8/2007. EüM rendelet 

a) 6. § (2) bekezdés a) pontja és 

b) 7. § (2) bekezdés a) pontja. 

53. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 

támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. 

(III. 14.) EüM rendelet módosítása 

53. § (1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 

támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 

14.) EüM rendelet 

a) 1. § (1) bekezdés 8. pontjában az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” 

szövegrész helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)” szöveg, 



b) 2. § (4) bekezdés i) pontjában az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: 

ENKK)” szövegrész helyébe az „Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a 

továbbiakban: OGYÉI)” szöveg, 

c) 2. § (4) bekezdés k) pont ke) alpontjában, 5/B. § (1) bekezdésében, 10/B. § (5) bekezdésében, 

13/A. § (10) bekezdésében, 14. § (9) bekezdésében, 4. számú melléklet 3.7. pontjában az „az OEP-

hez” szövegrész helyébe az „a NEAK-hoz” szöveg, 

d) 2. § (4) bekezdés y) pontjában az „ENKK-nál” szövegrész helyébe az „OGYÉI-nél” szöveg, 

e) 2. § (4a) bekezdés a) pontjában, 8/A. § (1) bekezdés c) pontjában és 2. számú melléklet 8.1. 

pontjában az „ENKK” szövegrész helyébe az „OGYÉI” szöveg, 

f) 2. § (6) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a 

továbbiakban: OGYÉI)” szövegrész helyébe az „az OGYÉI” szöveg, 

g) 2. § (12) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 13/A. § (10) bekezdésében az „az OEP-nek” 

szövegrész helyébe az „a NEAK-nak” szöveg, 

h) 2. § (13) bekezdésében, 5/A. § (3) bekezdésében, 5/D. § (5) bekezdésében, 8/A. § (1) 

bekezdésében, 9/A. § (1) bekezdésében, 10/B. § (6) bekezdésében, 18. § (5) bekezdésében az „az 

OEP” szövegrészek helyébe az „a NEAK” szöveg, 

i) 5. § (1) és (2) bekezdésében, 5/A. § (1) bekezdésében, 5/B. § (2) bekezdésében, 5/D. § (1) 

bekezdésében, 7. § (5) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 8/A. § (2) bekezdésében, 9. § (1) 

bekezdésében, 9/A. § (1), (2), (3), (4) és (6) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében, 10/B. § (2) és (3) 

bekezdésében, 10/E. § (4) és (5) bekezdésében, 13/A. § (4) bekezdésében, 13/B. § (5) bekezdésében 

az „Az OEP” szövegrész helyébe az „A NEAK” szöveg, 

j) 5/C. § b) pontjában, 5/D. § (3) és (4) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 8. § (3a) és (4) 

bekezdésében, 8/A. § (3), (4) és (5) bekezdésében, 9/A. § (5) bekezdésében, 9/B. § (1) és (3) 

bekezdésében, 10. § (2) és (3) bekezdésében, 10/A. § (1) és (3) bekezdésében, 10/B. § (2) és (4) 

bekezdésében, 10/C. § (2) bekezdésében, 10/E. § (2), (3) és (6) bekezdésében, 10/F. § (1) és (2) 

bekezdésében, (3) bekezdés a) és c) pontjában, valamint (4) bekezdésében, 13. § (12) bekezdésében, 

13/A. § (2), (3) és (6) bekezdésében, 13/B. § (4) és (8) bekezdésében, 6. számú mellékletében az „az 

OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg, 

k) 8. § (2) bekezdésében az „Az OEP-nek” szövegrész helyébe az „A NEAK-nak” szöveg, 

l) 8. § (5) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében az „az OEP-et” szövegrész helyébe az „a NEAK-ot” 

szöveg, 

m) 10/D. § (2) bekezdésében az „ENKK” szövegrészek helyébe az „OGYÉI” szöveg, 

n) 14. § (9) bekezdésében az „az OEP kérelmére” szövegrész helyébe az „a NEAK kérelmére” szöveg 

lép. 



(2) Hatályát veszti a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő 

befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről 

szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 

a) 14. § (9) bekezdésében a „vagy az OEP területi szervéhez” szövegrész, 

b) 18. § (9) és (10) bekezdése, 

c) 18/A. § (2) bekezdése. 

54. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, 

valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről 

szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosítása 

54. § (1) Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, 

valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről 

szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: 18/2007. EüM rendelet) 1. § o) pontja helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet hatálya) 

„o) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK)” 

(terjed ki.) 

(2) A 18/2007. EüM rendelet 

a) 1. § n) pontjában a „népegészségügyi szakigazgatási szervre” szövegrész helyébe a „fővárosi és 

megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára” 

szöveg, 

b) 2. § (1) bekezdésében az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)” 

szövegrész helyébe az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)” szöveg, 

c) 2. § (2) bekezdésében, 3. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 4. §-ában, 5. § (1) bekezdésében, 7. § (1)–

(3) és (5) bekezdésében, 8. § (2) és (7) bekezdésében, 8/B. §-ában, 8/C. §-ában, 8/D. § (4) 

bekezdésében, 8/E. § (4) bekezdésében, 9. §-ában, 11. § (4) bekezdésében, 13. § (9) bekezdésében, 

valamint 3. melléklet 1., 16. és 17. pontjában az „ENKK” szövegrész helyébe az „ÁEEK” szöveg, 

d) 2. § (3) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében az „ENKK” szövegrészek 

helyébe az „ÁEEK” szöveg, 

e) 3. § (2) bekezdésében, 8/A. § (3) bekezdésében, 8/C. §-ában, valamint 3. melléklet 18. pontjában 

az „ENKK-nak” szövegrész helyébe az „ÁEEK-nek” szöveg, 

f) 3. § (4) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat (a továbbiakban: OEP)” 

szövegrész helyébe az „a NEAK-ot” szöveg, 

g) 3. § (5) bekezdésében, 8/D. § (4) bekezdésében az „az OEP-et” szövegrész helyébe az „a NEAK-ot” 

szöveg, 



h) 3. § (6) bekezdésében az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg, 

i) 8/D. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdés c) pontjában az „ENKK-val” szövegrész helyébe az 

„ÁEEK-kel” szöveg, 

j) 8/E. § (3) bekezdésében az „ENKK-t” szövegrész helyébe az „ÁEEK-et” szöveg, 

k) 11. § (4) bekezdésében az „10032000-00285788-00000000” szövegrész helyébe az „10032000-

01490576-00000000” szöveg, 

l) 12. § (5) bekezdésében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe az „országos 

tisztifőorvos” szöveg 

lép. 

(3) Hatályát veszti a 18/2007. EüM rendelet 13. § (1) bekezdésében az „azzal, hogy 

a) az e rendelet hatálybalépése előtt, illetve 

b) az e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül 

a működési nyilvántartással kapcsolatosan benyújtott – az a) pont szerinti esetben e rendelet 

hatálybalépésének napjáig el nem bírált – kérelmet az ENKK az e rendelet hatálybalépését követő 60 

napon belül bírálja el” szövegrész. 

55. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli 

állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető 

betegségekről szóló 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet módosítása 

55. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli 

állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről 

szóló 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdésében a „Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Menekültügyi és Bevándorlási Hivatalnak” szöveg lép. 

56. Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi 

feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet módosítása 

56. § (1) Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi 

feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: 37/2007. EüM–

SZMM rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Vándortábor esetén, ha az útvonal több járási hivatal illetékességét érinti, a vándortábort a 

kiindulási pont szerint illetékes járási hivatalnál kell bejelenteni.” 

(2) A 37/2007. EüM–SZMM rendelet 

a) 4. § (1) bekezdésében a „népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei 

kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a 

továbbiakban: járási hivatal)” szöveg, 



b) 1. számú melléklet I. pont 6. alpontjában a „kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „járási 

hivatalnak” szöveg 

lép. 

57. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása 

57. § A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 

a) 1. § d) pontjában az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: OEP)” szövegrész 

helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK)” szöveg, 

b) 2. § b) pontjában az „OEP” szövegrész helyébe a „NEAK” szöveg, 

c) 2. § c) pontjában, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (3) és (5) bekezdésében, 5. § (5) bekezdésében, 6. § 

(2) bekezdésében, 1. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázatban az „az OEP” szövegrész 

helyébe az „a NEAK” szöveg, 

d) 3. § (2) és (4) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, 1. számú melléklet 2. pont j) alpontjában az 

„Az OEP” szövegrész helyébe az „A NEAK” szöveg, 

e) 5. § (1) bekezdésében az „az OEP-hez” szövegrész helyébe az „a NEAK-hoz” szöveg, 

f) 6. § (3) bekezdésében az „Az OEP” szövegrészek helyébe az „A NEAK” szöveg, az „az OEP” 

szövegrészek helyébe az „a NEAK” szöveg, 

g) 2. számú mellékletében az „az OEP által” szövegrészek helyébe az „a NEAK által” szöveg, 

h) 2. számú mellékletében az „OEP által meghatározott” szövegrész helyébe a „NEAK által 

meghatározott” szöveg 

lép. 

58. A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet módosítása 

58. § (1) A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet (a továbbiakban: 59/2007. EüM rendelet) 3. § (8) bekezdés c) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az Értékelő Bizottság a döntésről tájékoztatást küld:) 

„c) a NEAK-nak,” 

(2) Az 59/2007. EüM rendelet 

a) 1. § (3) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” 

szövegrész helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)” szöveg, 

b) 4/A. § (6) bekezdésében az „az OEP” szövegrészek helyébe az „a NEAK” szöveg, 



c) 5. § (1) bekezdésében az „az OEP-nek” szövegrész helyébe az „a NEAK-nak” szöveg, 

d) 5. § (4) bekezdésében az „az OEP-pel” szövegrész helyébe az „a NEAK-kal” szöveg, 

e) 5. § (5) bekezdésében az „Az OEP” szövegrész helyébe az „A NEAK” szöveg, 

f) 5. § (6) bekezdésében az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg 

lép. 

59. Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet 

módosítása 

59. § (1) Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet 

[a továbbiakban: 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet] 16. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(2) Az OGYÉI az (1) bekezdés szerinti bejelentést kivizsgálja, értékeli, a vizsgálat eredményének 

ismeretében megteszi a szükséges intézkedéseket, és erről a forgalmazásban részt vevőket, illetve a 

bejelentőt közvetlenül értesíti.” 

(2) Hatályát veszti a 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet 16. § (3) bekezdése. 

60. Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az 

oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási 

szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet módosítása 

60. § Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az 

oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási 

szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 

a) 3. § (2) bekezdésében az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)” 

szövegrész helyébe az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)” szöveg, 

b) 3. § (2) bekezdésében az „Az ENKK” szövegrész helyébe az „Az ÁEEK” szöveg, 

c) 4. § (1) és (2) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (2) és (3) bekezdésében, 7. § (1), (3) 

és (4) bekezdésében, 8. § (1) és (2) bekezdésében, 9. §-ában, 10. § (1) bekezdésében, 11. §-ában, 12. 

§ (1)–(4) bekezdésében, valamint 13. § (1), (2) és (4) bekezdésében az „ENKK” szövegrész helyébe az 

„ÁEEK” szöveg, 

d) 3. § (3) bekezdésében az „ENKK-nak” szövegrész helyébe az „ÁEEK-nek” szöveg, 

e) 4. § (3) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében, 

valamint 14. § (1) és (2) bekezdésében az „ENKK” szövegrészek helyébe az „ÁEEK” szöveg, 

f) 7. § (2) és (6) bekezdésében az „ENKK-t” szövegrész helyébe az „ÁEEK-et” szöveg, 

g) 9. §-ában az „10032000-00285788-00000000” szövegrész helyébe az „10032000-01490576-

00000000” szöveg 



lép. 

61. A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy 

megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes 

rendelet módosítása 

61. § A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy 

megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes 

rendelet 

a) 4. § (4) bekezdésében a „területi igazságügyi hivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei 

kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg, 

b) 6. § (3) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, valamint 10. § (3) és (4) 

bekezdésében a „területi igazságügyi hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg 

lép. 

62. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 

igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása 

62. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 

igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (a 

továbbiakban: 1/2009. EüM rendelet) 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(2) Az 1/2009. EüM rendelet 1. §-ában az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos 

Tisztifőorvosi Hivatalánál és országos intézeteinél” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvosnál” 

szöveg lép. 

(3) Hatályát veszti az 1/2009. EüM rendelet 2. § (12) bekezdése. 

63. Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosítása 

63. § (1) Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 

a) 2. § (5) bekezdésében az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)” 

szövegrész helyébe az „Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: 

OGYÉI)” szöveg, 

b) 3. § (14) bekezdésében az „az Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK)” 

szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 

c) 5. § (4) bekezdésében, 12. § (3), (5) és (6) bekezdésében, 13. § (8) és (12) bekezdésében, 14. § (8) 

bekezdésében, 15. § (5) bekezdésében, 17. § (1)–(4) és (6) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, 21. 

§ (1) bekezdés c) pontjában, 21. § (1a) és (3) bekezdésében, 21/A. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 22. 

§ (3) és (4) bekezdésében, 23. § (1)–(2) bekezdésében, 23/A. § (1) és (3) bekezdésében, 24. § (1) és 

(2) bekezdésében, 25. §-ában, 26. § (1) és (3)–(5) bekezdésében, 26/A. §-ában, 4. és 7. mellékletében 

az „ENKK” szövegrész helyébe az „OGYÉI” szöveg, 



d) 13. § (11) bekezdésében, 14. § (7) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 22. § (1) és (2) 

bekezdésében, 23/A. § (2) bekezdésében, 27. § (3) bekezdésében, 8. és 10. mellékletében az „ENKK” 

szövegrészek helyébe az „OGYÉI” szöveg, 

e) 14. § (7) bekezdésében, 21. § (5) és (6) bekezdésében, 28. § (3) bekezdésében az „ENKK-t” 

szövegrész helyébe az „OGYÉI-t” szöveg, 

f) 21. § (1) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „az OGYÉI” szöveg, 

g) 21. § (4) bekezdésében, 21/A. § (3) és (5) bekezdésében, 21/B. §-ában, 7. és 13. mellékletében az 

„ENKK-nak” szövegrész helyébe az „OGYÉI-nek” szöveg, 

h) 28. § (1) bekezdésében az „az Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe az „az országos 

tisztifőorvos” szöveg, 

i) 28. § (2) bekezdésében az „ENKK-nál” szövegrész helyébe az „OGYÉI-nél” szöveg, 

j) 28. § (3) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat” szövegrész helyébe az „a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt” szöveg, 

k) 28. § (5) bekezdésében az „OKK-t” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter által 

vezetett minisztériumot” szöveg, 

l) 14. mellékletében az „Országos Kémiai Biztonsági Intézet” szövegrész helyébe az „Egészségügyért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg 

lép. 

(2) Hatályát veszti az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 28. § (5) 

bekezdésében az „Az OKK a bejelentések alapján elkészített jegyzéket továbbítja az Országos 

Tisztifőorvosi Hivatalnak.” szövegrész. 

64. Az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai 

egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól szóló 13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet 

módosítása 

64. § (1) Az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai 

egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól szóló 13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet (a 

továbbiakban: 13/2009. EüM rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a (2) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével – minden év április 1. napjáig megállapítja az azt követő félévben elkészítendő és 

felülvizsgálandó finanszírozási eljárásrendekről szóló munkatervet.” 

(2) A 13/2009. EüM rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(4) A munkatervet a miniszter a jóváhagyást követő 5 napon belül tájékoztatás céljából megküldi a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) főigazgatójának (a továbbiakban: 

főigazgató). 

(5) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározottól eltérő időpontban 



a) a munkatervben nem szereplő finanszírozási eljárásrend elkészítését kezdeményezheti, 

b) különösen fontos ellátási érdekből az (1) és (2) bekezdés alapján megállapított munkatervet 

módosíthatja.” 

(3) A 13/2009. EüM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a munkaterv 

kézhezvételétől számított 90 napon belül – a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, a 

NEAK szükség szerinti bevonásával – elkészíti és társadalmi-szakmai egyeztetés céljából a honlapján 

közzéteszi a finanszírozási eljárásrend tervezetét (a továbbiakban: tervezet) és háttéranyagát.” 

(4) A 13/2009. EüM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A tervezet és a háttéranyag társadalmi-szakmai egyeztetésére azoknak a 3. § (1) bekezdése 

szerinti közzétételétől számított 45 nap áll rendelkezésre.” 

(5) A 13/2009. EüM rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A főigazgató a tervezetnek és a háttéranyagnak az OEP honlapján történő közzétételével egyidejűleg 

a társadalmi-szakmai egyeztetés keretében fennálló véleményezési lehetőségről – az (1) bekezdésben 

megállapított határidő megjelölésével és a (4) bekezdés szerinti felhívással együtt – írásban értesíti] 

„c) az Állami Egészségügyi Ellátó Központot,” 

(6) A 13/2009. EüM rendelet 

a) 4. § (2) bekezdésében a „főigazgató” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 

b) 4. § (2) bekezdésében az „az OEP honlapján” szövegrész helyébe az „a honlapon” szöveg, 

c) 4. § (4) bekezdésében az „az OEP” szövegrészek helyébe az „a minisztérium” szöveg, 

d) 5. § (1) bekezdésében az „Az OEP” szövegrész helyébe az „A minisztérium” szöveg, 

e) 5. § (1) és (3) bekezdésében az „az OEP” szövegrész helyébe az „a minisztérium” szöveg 

lép. 

(7) Hatályát veszti a 13/2009. EüM rendelet 

a) 2. § (3) bekezdése, 

b) 4. § (2) bekezdés b) pontja, 

c) 4. § (2) bekezdés j) pontja, 

d) 5. § (2) bekezdése. 

65. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai 

minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosítása 



65. § Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai 

minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet 

a) 1. § b) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatra (a továbbiakban: 

ÁNTSZ)” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvosra” szöveg, 

b) 5. §-ában az „az Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban: OEK) által kiadott,” szövegrész 

helyébe az „az országos tisztifőorvos által kiadott,” szöveg, 

c) 9. § b) pontjában az „az OEK” szövegrész helyébe az „az Országos Közegészségügyi Intézet (a 

továbbiakban: OKI)” szöveg, 

d) 11. § (1) bekezdésében az „az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala” szövegrész helyébe az „az 

országos tisztifőorvos” szöveg, 

e) 12. § (3) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” 

szövegrész helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)” szöveg, 

f) 13. § (2) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az „a 

NEAK” szöveg, a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg, 

g) 13. § (2) bekezdésében az „OEK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg, 

h) 14. § (1) bekezdésében az „Az OEK” szövegrész helyébe az „Az országos tisztifőorvos” szöveg, 

i) 14. § (1) bekezdés a) pontjában az „az ÁNTSZ Országos Szakmai Információs Rendszerének” 

szövegrész helyébe az „az Országos Szakmai Információs Rendszer” szöveg, 

j) 14. § (2) bekezdésében az „az OEK” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg, 

k) 14/A. § (1) és (2) bekezdésében, 2. melléklet 1. és 2. pontjában az „Az OEP” szövegrész helyébe az 

„A NEAK” szöveg 

lép. 

66. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, valamint az emberi felhasználásra kerülő 

gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról 

szóló 30/2009. (X. 14.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése 

66. § Hatályát veszti a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, valamint az emberi felhasználásra 

kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 

módosításáról szóló 30/2009. (X. 14.) EüM rendelet. 

67. Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet 

módosítása 



67. § Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet 16. § (1) 

bekezdésében az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ” szövegrész helyébe az „Országos 

Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet” szöveg lép. 

68. Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 

20.) EüM rendelet módosítása 

68. § (1) Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 

20.) EüM rendelet (a továbbiakban: 40/2009. EüM rendelet) 

a) 2. § (1) bekezdésében az „az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központhoz (a továbbiakban: 

ENKK)” szövegrész helyébe az „a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros 

Kormányhivatalához (a továbbiakban: Budapest Főváros Kormányhivatala)” szöveg, 

b) 2. § (5) bekezdésében és 4. § (1) bekezdésében az „az ENKK” szövegrész helyébe a „Budapest 

Főváros Kormányhivatala” szöveg, 

c) 4. § (2) bekezdésében az „Az ENKK” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” 

szöveg, 

d) 6. § (1) bekezdésében az „az ENKK-t” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatalát” 

szöveg, 

e) 7. § (1) bekezdésében az „az ENKK-nak” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros 

Kormányhivatalának” szöveg 

lép. 

(2) Hatályát veszti a 40/2009. EüM rendelet 2. § (3) bekezdésében az „az ENKK honlapján és” 

szövegrész. 

69. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 54/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 

módosítása 

69. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 54/2009. (XII. 30.) EüM rendelet (a 

továbbiakban: 54/2009. EüM rendelet) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendeletet kell alkalmazni) 

„b) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek,” 

[a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Ket.) 94. §-a hatálya alá tartozó hatósági ellenőrzésére.] 

(2) Hatályát veszti az 54/2009. EüM rendelet 1. § a) pontja. 

70. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások 

során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról szóló 57/2009. (XII. 30.) 

EüM rendelet módosítása 



70. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások 

során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról szóló 57/2009. (XII. 30.) 

EüM rendelet 1/A. § (1) bekezdésében az „Országos Epidemiológiai Központot (a továbbiakban: 

OEK)” szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OKI)” szöveg, az 

„az OEK” szövegrész helyébe az „az OKI” szöveg lép. 

71. Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység 

engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet módosítása 

71. § Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység 

engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet 

a) 1. § (4) bekezdésében az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)” 

szövegrész helyébe az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)” szöveg, 

b) 3. § (3) bekezdésében az „ENKK-t” szövegrész helyébe az „ÁEEK-et” szöveg 

lép. 

72. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 

15.) EüM rendelet módosítása 

72. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 

15.) EüM rendelet 

a) 2. § h) pontjában az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központtal (a továbbiakban: ENKK)” 

szövegrész helyébe az „Állami Egészségügyi Ellátó Központtal (a továbbiakban: ÁEEK)” szöveg, 

b) 3. § (2) és (4) bekezdésében, 6. § (1) és (6) bekezdésében, 7. § (4) és (6)–(8) bekezdésében, 8. § (1) 

és (2) bekezdésében, 8/A. § (1)–(4) bekezdésében, 9. § (4), (5) és (9) bekezdésében, 9/A. § (1) 

bekezdés a) pontjában, 12/A. §-ában, valamint 21. § (2) bekezdésében az „ENKK” szövegrész helyébe 

az „ÁEEK” szöveg, 

c) 3. § (3) bekezdésében, 9. § (10) bekezdésében és 9/A. § (3) bekezdésében az „ENKK” szövegrészek 

helyébe az „ÁEEK” szöveg, 

d) 7. § (2) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 18. § (2) és (5) bekezdésében, 19. § (2) 

bekezdésében és 20. § (2) bekezdésében az „ENKK elnöke” szövegrész helyébe az „ÁEEK 

főigazgatója” szöveg, 

e) 7. § (4) bekezdésében az „ENKK-hoz” szövegrész helyébe az „ÁEEK-hez” szöveg, 

f) 7. § (4a) és (8) bekezdésében, 7/A. § (2) bekezdésében, valamint 23. § (2) és (3) bekezdésében az 

„ENKK-t” szövegrész helyébe az „ÁEEK-et” szöveg, 

g) 9. § (7) bekezdésében és 12/A. §-ában az „ENKK-nak” szövegrész helyébe az „ÁEEK-nek” szöveg, 

h) 17. § (6) bekezdésében az „ENKK elnöke” szövegrészek helyébe az „ÁEEK főigazgatója” szöveg, 

i) 21. § (2) bekezdésében az „10032000-00285788-00000000” szövegrész helyébe az „10032000-

01490576-00000000” szöveg 



lép. 

73. Az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási 

követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a 

kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet 

módosítása 

73. § Az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási 

követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a 

kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet 1. § 

(1) bekezdésében az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központhoz” szövegrész helyébe az 

„Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez” szöveg lép. 

74. A gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási 

finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai 

szempontrendszerről és szakmapolitikai prioritásokról, valamint a befogadásához kapcsolódó 

egyes eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 28/2010. (V. 12.) EüM rendelet 

módosítása 

74. § A gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási 

finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai 

szempontrendszerről és szakmapolitikai prioritásokról, valamint a befogadásához kapcsolódó egyes 

eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 28/2010. (V. 12.) EüM rendelet 

a) 1. §-ában az „Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe 

az „A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)” szöveg, 

b) 2. § (2) és (3) bekezdésében az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg, 

c) 2. § (3) bekezdésében az „Az OEP” szövegrész helyébe az „A NEAK” szöveg 

lép. 

75. A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása 

75. § A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet 

a) 15. melléklet 3. pont 3.5. alpontjában az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész 

helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő” szöveg, 

b) 16. melléklet 3. pont 3.3.2. alpontjában az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész 

helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő” szöveg, 

c) 17. melléklet 4. pont 4.3.2.2. alpontjában az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a 

továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg, 

d) 17. melléklet 4. pont 4.3.3. alpontjában, 4.3.14.2. alpontjában, 7.1.1. alpontjában és 7.1.8. 

alpontjában, 28. melléklet 7. pontjában, 30. melléklet 7. pontjában, 31. melléklet 7. pontjában, 32. 

melléklet 7. pontjában, 33. melléklet 8. pontjában, 35. melléklet 7. pontjában, 36. melléklet 9. 

pontjában, 37. melléklet 10. pontjában az „OEP” szövegrész helyébe a „NEAK” szöveg, 



e) 28. melléklet 7. pontjában, 30. melléklet 7. pontjában, 31. melléklet 7. pontjában, 32. melléklet 7. 

pontjában, 33. melléklet 8. pontjában, 35. melléklet 7. pontjában, 36. melléklet 9. pontjában, 37. 

melléklet 10. pontjában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe a „Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő” szöveg 

lép. 

76. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése 

értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása 

76. § A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése 

értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 

a) 1. § b) pontjában az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” szövegrész 

helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)” szöveg, 

b) 1. § f) pontjában az „az OEP-pel” szövegrész helyébe az „a NEAK-kal” szöveg, 

c) 2. § (1) bekezdésében az „Az OEP” szövegrész helyébe az „A NEAK” szöveg, 

d) 6. §-ában az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg 

lép. 

77. Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 

módosítása 

77. § Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. § (4) 

bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az „a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő” szöveg lép. 

78. A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 

hozzáadásának egyes kérdéseiről szóló 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet módosítása 

78. § A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 

hozzáadásának egyes kérdéseiről szóló 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet 2. § (7) bekezdésében az 

„Országos Tisztifőorvosi Hivatalt” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg lép. 

79. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása 

79. § Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI 

rendelet 

a) 3. § (1) bekezdésében az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)” 

szövegrész helyébe az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)” szöveg, 

b) 3. § (1) bekezdésében az „az ENKK” szövegrész helyébe az „az ÁEEK” szöveg, 



c) 4. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint (3), (7) és (8) bekezdésében, 5. § (5) bekezdésében, 7. § 

(2b) és (5) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében, 11/A. §-ában, 13. § (2) bekezdésében, valamint 14. 

§ (1) és (2) bekezdésében az „ENKK” szövegrész helyébe az „ÁEEK” szöveg, 

d) 4. § (4) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 7. § (2c) és (2d) bekezdésében, 8. § (4) 

bekezdésében az „ENKK elnöke” szövegrész helyébe az „ÁEEK főigazgatója” szöveg, 

e) 5. § (2a) bekezdésében az „ENKK elnöke” szövegrészek helyébe az „ÁEEK főigazgatója” szöveg, 

f) 7. § (2) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében az „ENKK-hoz” szövegrész helyébe az „ÁEEK-hez” 

szöveg, 

g) 7. § (2a) és (2e) bekezdésében és 12. § (2) bekezdésében az „ENKK” szövegrészek helyébe az 

„ÁEEK” szöveg, 

h) 7. § (2e) bekezdésében az „ENKK-t” szövegrész helyébe az „ÁEEK-et” szöveg, 

i) 12. § (1) bekezdésében és 13. § (4) bekezdésében az „ENKK-nak” szövegrész helyébe az „ÁEEK-nek” 

szöveg 

lép. 

80. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 

módosítása 

80. § Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 

a) 6. § (2) bekezdésében az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK) 

elnöke” szövegrész helyébe az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) 

főigazgatója” szöveg, 

b) 6. § (2) és (3) bekezdésében az „ENKK elnöke” szövegrész helyébe az „ÁEEK főigazgatója” szöveg, 

c) 13. §-ában az „ENKK” szövegrész helyébe az „ÁEEK” szöveg 

lép. 

81. A fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló 

71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet módosítása 

81. § A fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló 71/2011. (XII. 23.) NEFMI 

rendelet 1. §-ában az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra” szövegrész helyébe az „a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelőre” szöveg lép. 

82. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek 

meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és 

szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 

módosítása 



82. § Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek 

meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és 

szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 

a) 1. § (1) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra” szövegrész helyébe az „a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre” szöveg, 

b) 1. melléklet 6.3.4. pontjában az „Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az 

„A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő” szöveg, 

c) 3. melléklet „86240 Szinkron Balneofototerápiás kezelés (SBP)” részében az „az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel” szöveg, 

d) 3. melléklet „93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése” részében az „az OEP-

nek” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek” szöveg 

lép. 

83. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható 

homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI 

rendelet módosítása 

83. § A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható 

homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI 

rendelet 

a) 1. §-ában az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe 

az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK)” szöveg, 

b) 12. melléklet 24. pontjában a „www.oep.hu 

honlapon” szövegrészek helyébe a „NEAK honlapján” szöveg, 

c) 12. melléklet 27.11. pontjában az „OEP” szövegrész helyébe a „NEAK” szöveg, 

d) 12. melléklet 27.11. pontjában az „OEP-pel” szövegrész helyébe a „NEAK-kal” szöveg, 

e) 14. melléklet 2. pontjában az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg 

lép. 

84. Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok 

szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 

módosítása 

84. § Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok 

szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 

a) 1. §-ában az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe 

az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK)” szöveg, 



b) 5. § (1) bekezdésében az „az OEP” szövegrészek helyébe az „a NEAK” szöveg, 

c) 5. § (2) bekezdésében az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg 

lép. 

85. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 

15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet módosítása 

85. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) 

EMMI rendelet 

a) 7. § (7) bekezdésében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe az „országos 

tisztifőorvos” szöveg, 

b) 7. § (9) bekezdésében az „Országos Epidemiológiai Központnak (a továbbiakban: OEK)” szövegrész 

helyébe az „Országos Közegészségügyi Intézetnek (a továbbiakban: OKI)” szöveg, 

c) 7. § (9) bekezdésében az „OEK-nek” szövegrész helyébe az „OKI-nak” szöveg, az „az OEK” 

szövegrész helyébe az „az OKI” szöveg 

lép. 

86. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása 

86. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) 

EMMI rendelet 

a) 10. §-ában az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központnak” szövegrész helyébe az „Állami 

Egészségügyi Ellátó Központnak” szöveg, 

b) 2. melléklet „18. IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN” alcím 2.2. pont g) és h) alpontjában a „Bűnügyi 

Szakértői és Kutatóintézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakértői és Kutató Központ” szöveg, 

c) 3. melléklet „8. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS” alcím 3. pontjában a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, 2016. december 31-ét 

követően a Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg, az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

központi szervénél vagy valamelyik területi hivatalnál” szövegrész helyébe a „Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelőnél” szöveg, 

d) 5. melléklet 2.3.2.2. pont i) alpontjában az „Országos Epidemiológiai Központban” szövegrész 

helyébe az „Országos Közegészségügyi Intézetben” szöveg 

lép. 

87. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi 

szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása 

87. § A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi 

szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 



a) 7. § (1) bekezdésében az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)” 

szövegrész helyébe az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)” szöveg, 

b) 7. § (1) az „az ENKK” szövegrész helyébe az „az ÁEEK” szöveg, 

c) 7. § (3) bekezdésében az „ENKK” szövegrész helyébe az „ÁEEK” szöveg, 

d) 7. § (3) bekezdésében az „10032000-00285788-00000000” szövegrész helyébe az „10032000-

01490576-00000000” szöveg, 

e) 8. § (8) bekezdésében az „ENKK elnöke” szövegrészek helyébe az „ÁEEK főigazgatója” szöveg, 

f) 9. § (3) bekezdésében az „ENKK elnökének” szövegrész helyébe az „ÁEEK főigazgatójának” szöveg, 

g) 2. melléklet „15. HALOTTVIZSGÁLATI SZAKTANÁCSADÓ” alcím 8.2. pont b) alpontjában a „Bűnügyi 

Szakértői és Kutatóintézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakértői és Kutató Központ” szöveg 

lép. 

88. A Nemzeti Betegfórumról szóló 50/2012. (XII. 19.) EMMI rendelet módosítása 

88. § (1) A Nemzeti Betegfórumról szóló 50/2012. (XII. 19.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 50/2012. 

EMMI rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Választmányon, illetve a 

koordinátoron keresztül tart kapcsolatot az NBF-fel.” 

(2) Az 50/2012. EMMI rendelet 

a) 5. § (3) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében az „a miniszter és az OBDK részére” szövegrész 

helyébe az „a miniszter részére” szöveg, 

b) 7. § (4) bekezdésében az „a feltételeket az OBDK-n keresztül biztosítja” szövegrész helyébe az „a 

feltételeket biztosítja” szöveg 

lép. 

89. Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai 

vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet módosítása 

89. § Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai 

vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet 1. § (9) 

bekezdésében az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ” szövegrész helyébe az „Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ” szöveg lép. 

90. A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket 

érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló 18/2013. (III. 5.) EMMI 

rendelet módosítása 

90. § (1) A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket 

érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló 18/2013. (III. 5.) EMMI 



rendelet (a továbbiakban: 18/2013. EMMI rendelet) 6. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(Az egészségügyi szakmai irányelv kidolgozásának kezdeményezésére) 

„e) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK),” 

(jogosult.) 

(2) A 18/2013. EMMI rendelet 

a) 6. § (2) bekezdésében az „az OBDK” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg, az „Az OBDK” 

szövegrész helyébe az „A miniszter” szöveg, 

b) 6. § (4) bekezdésében az „A miniszter – a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást követő 30 napon belül 

– dönt arról, hogy” szövegrész helyébe az „A miniszter dönt arról, hogy” szöveg, 

c) 6. § (5) bekezdésében az „Az OBDK a miniszter döntése alapján felkéri” szövegrész helyébe az „A 

miniszter felkéri” szöveg, 

d) 6. § (6) bekezdésében, 8. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 9. § (8) bekezdésében az „az OBDK” 

szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg, 

e) 9. § (1) bekezdésében az „az OBDK ellenőrzi és az egészségügyi szakmai irányelv tervezetét 

adminisztratív szempontból kiadásra előkészíti, majd az egészségügyi szakmai irányelv tervezetét 

annak teljes dokumentációjával együtt továbbítja a miniszter részére” szövegrész helyébe az „a 

miniszter aláírás előtt ellenőrzi” szöveg, 

f) 9. § (2) bekezdésében az „az OBDK” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg, az „az OEP-nek” 

szövegrész helyébe az „a NEAK-nak” szöveg, az „Az OEP” szövegrész helyébe az „A NEAK” szöveg, az 

„az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg, 

g) 10. § (8) bekezdésében az „az OBDK” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg, az „az OEP-et” 

szövegrész helyébe az „a NEAK-ot” szöveg 

lép. 

(3) Hatályát veszti a 18/2013. EMMI rendelet 

a) 6. § (1) bekezdés d) pontja, 

b) 6. § (1) bekezdés f) pontja, 

c) 6. § (3) bekezdése. 

91. Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a 

minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet módosítása 

91. § (1) Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a 

minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 33/2013. EMMI 

rendelet) 



a) 3. § (1) bekezdésében az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos 

Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH)” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” 

szöveg, 

b) 4. § (5) bekezdésében az „OTH” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 

c) 7. § (4) bekezdésében az „OTH részére összesítve, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti 

államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti jelentés részeként megküldeni” 

szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos részére megküldeni” szöveg, 

d) 10. § (3) bekezdésében a „megküldi a minőségügyi értékelés elvégzésére kijelölt Országos 

Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (a továbbiakban: OBDK) részére” 

szövegrész helyébe a „megküldi a minőségügyi értékelés elvégzésére kijelölt szerv részére” szöveg, 

e) 11. § (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében az „OTH” 

szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 

f) 12. § (1)–(4) bekezdésében, 14. §-ában, 16. § (2) bekezdésében, 17. § (2)–(6) bekezdésében, 18. § 

(1) bekezdésében, 19. § (2) bekezdés c), f), h) pontjában és (3) bekezdésében, 21. § (1) 

bekezdésében, valamint 22. § (2) bekezdésében az „OBDK” szövegrész helyébe az „egészségügyért 

felelős miniszter” szöveg, 

g) 19. § (2) bekezdés b) pontjában az „OBDK-t ezzel” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős 

minisztert az ezzel” szöveg, 

h) 19. § (4) bekezdésében és 20. § (2) bekezdésében az „OBDK-nak” szövegrész helyébe az 

„egészségügyért felelős miniszternek” szöveg, 

i) 22. § (1) bekezdésében az „OTH hivatalból, illetve az OBDK jelzése alapján” szövegrész helyébe az 

„országos tisztifőorvos hivatalból, vagy a szakfelügyeleti vizsgálatot, illetve szakmai 

minőségértékelést lefolytató szerv vagy személy jelzése alapján” szöveg 

lép. 

(2) Hatályát veszti a 33/2013. EMMI rendelet 23. § (2) bekezdése. 

92. Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott 

sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az 

egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó 

követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet módosítása 

92. § Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott 

sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az 

egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó 

követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet 4. § (4) bekezdésében a „munkavédelmi 

hatóság hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „fővárosi 

és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági feladatkörében eljáró 

járási (fővárosi kerületi) hivatalának” szöveg lép. 



93. A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása 

93. § A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 

a) 3. § (1) bekezdésében az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: 

ÁNTSZ) elektronikus járványügyi felügyeleti rendszere” szövegrész helyébe az „az elektronikus 

járványügyi felügyeleti rendszer” szöveg, 

b) 5. § (4) bekezdésében az „az ÁNTSZ elektronikus járványügyi felügyeleti rendszere” szövegrész 

helyébe az „az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszer” szöveg, 

c) 6. § (1) bekezdésében az „az ÁNTSZ elektronikus járványügyi felügyeleti informatikai rendszere” 

szövegrész helyébe az „az elektronikus járványügyi felügyeleti informatikai rendszer” szöveg, 

d) 6. § (1) bekezdés b) pontjában az „az ÁNTSZ járványügyi felügyeleti informatikai rendszerébe” 

szövegrész helyébe az „a járványügyi felügyeleti informatikai rendszerbe” szöveg, 

e) 6. § (2) és (3) bekezdésében az „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” 

szöveg, 

f) 9. § (1) bekezdésében az „az ÁNTSZ-t” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvost” szöveg, 

g) 10. § (2) bekezdésében az „Az Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban: OEK)” szövegrész 

helyébe az „Az országos tisztifőorvos” szöveg, 

h) 10. § (5) bekezdésében az „az ÁNTSZ elektronikus járványügyi felügyeleti rendszere” szövegrész 

helyébe az „az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszer” szöveg, 

i) 10. § (7) és (8) bekezdésében az „OEK” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 

j) 11. § (1) bekezdésében az „az ÁNTSZ által működtetett elektronikus járványügyi felügyeleti 

rendszerbe” szövegrész helyébe az „az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerbe” szöveg, 

k) 11. § (2) bekezdésében az „az ÁNTSZ elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerébe” szövegrész 

helyébe az „az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerbe” szöveg, az „az OEK-et és az Országos 

Tisztifőorvosi Hivatalt” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvost és az Országos 

Közegészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OKI)” szöveg, 

l) 11. § (3) bekezdésében az „az ÁNTSZ elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerében” szövegrész 

helyébe az „az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerben” szöveg, 

m) 13. § (1) bekezdésében az „Az OEK” szövegrész helyébe az „Az OKI” szöveg, 

n) 14. § (1) és (2) bekezdésében az „OEK” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg 

lép. 

94. Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes 

szabályairól szóló 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása 



94. § (1) Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének 

részletes szabályairól szóló 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 2/2014. EMMI rendelet) 

a) 1. § (2) bekezdésében az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)” 

szövegrész helyébe az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)” szöveg, 

b) 2. § (1)–(3) bekezdésében, 4. §-ában, 5. § (1) bekezdésében, 6. §-ában, 7. §-ában az „ENKK” 

szövegrész helyébe az „ÁEEK” szöveg, 

c) 5. § (3) bekezdésében az „ENKK elnöke” szövegrész helyébe az „ÁEEK főigazgatója” szöveg, az 

„ENKK az” szövegrész helyébe az „ÁEEK az” szöveg, 

d) 1. mellékletében foglalt táblázat 2., 3., 4., 6., 9., 11. és 15. sorában az „ENKK” szövegrész helyébe 

az „ÁEEK” szöveg, 

e) 1. mellékletében foglalt táblázat 17. sorában az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész 

helyébe az „egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 

f) 1. mellékletében foglalt táblázat 18. sorában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a 

továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: 

NEAK)” szöveg, 

g) 1. mellékletében foglalt táblázat 19. és 20. sorában az „OEP” szövegrész helyébe a „NEAK” szöveg 

lép. 

(2) Hatályát veszti a 2/2014. EMMI rendelet 9. §-a. 

95. A szívinfarktussal kapcsolatos megbetegedések bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről 

szóló 15/2014. (III. 10.) EMMI rendelet módosítása 

95. § A szívinfarktussal kapcsolatos megbetegedések bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről 

szóló 15/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 

a) 5. § (1) bekezdésében az „Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” 

szövegrész helyébe az „A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)” szöveg, 

b) 5. § (2) bekezdésében az „az OEP” szövegrészek helyébe az „a NEAK” szöveg, 

c) 5. § (3) bekezdésében az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg, 

d) 9. §-ában az „az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, valamint az OEP és az Országos Betegjogi, 

Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ” szövegrész helyébe az „az országos 

tisztifőorvos, valamint a NEAK és az egészségügyért felelős miniszter” szöveg 

lép. 

96. A veleszületett rendellenességek bejelentéséről és nyilvántartásuk rendjéről szóló 

21/2014. (III. 20.) EMMI rendelet módosítása 



96. § A veleszületett rendellenességek bejelentéséről és nyilvántartásuk rendjéről szóló 21/2014. (III. 

20.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdésében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál” szövegrész helyébe 

az „országos tisztifőorvosnál” szöveg lép. 

97. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, 

valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) 

EMMI rendelet módosítása 

97. § Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, 

valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) 

EMMI rendelet 2. melléklet 

a) 2.5.5. pontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes népegészségügyi szakigazgatási 

szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)” szövegrész helyébe az „a 

területileg illetékes, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a 

továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg, 

b) 3.4.3. pontjában az „az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási 

szerve” szövegrész helyébe az „az illetékes megyei kormányhivatal” szöveg, 

c) 7.2., 7.3.10. és 8.2.4. pontjában a „megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv” szövegrész 

helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg, 

d) 9.2.2. pontjában a „megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnél” szövegrész helyébe a 

„megyei kormányhivatalnál” szöveg, 

e) 12.1.4. pontjában a „megyei népegészségügyi szakigazgatási szervvel” szövegrész helyébe a 

„megyei kormányhivatallal” szöveg 

lép. 

98. Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés 

alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása 

98. § (1) Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági 

ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: 20/2015. EMMI rendelet) 

a) 1. melléklet „B) Központi hivatalok” rész 7. pontjában az „Az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztárnál” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél” szöveg, 

b) 1. melléklet „C) Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv” rész 5. 

pontjában az „Országos Közegészségügyi Központnál” szövegrész helyébe az „Országos 

Közegészségügyi Intézetnél” szöveg 

lép. 

(2) Hatályát veszti a 20/2015. EMMI rendelet 

a) 1. melléklet „B) Központi hivatalok” rész 1. és 6. pontja, 



b) 1. melléklet „B) Központi hivatalok” rész 9. pontja, 

c) 1. melléklet „C) Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv” rész 1. 

pontja, 

d) 1. melléklet „C) Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv” rész 3. és 4. 

pontja. 

99. A hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető 

egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló 

42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelet módosítása 

99. § (1) A hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető 

egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló 42/2015. (IX. 18.) EMMI 

rendelet (a továbbiakban: 42/2015. EMMI rendelet) 

a) 1. § (1) bekezdésében az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)” 

szövegrész helyébe az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)” szöveg, 

b) 2. §-ában, 3. § (1)–(3) bekezdésében, 4. § (1) és (3) bekezdésében az „ENKK” szövegrész helyébe az 

„ÁEEK” szöveg 

lép. 

(2) Hatályát veszti a 42/2015. EMMI rendelet 6. §-a. 

100. A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre 

vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet módosítása 

100. § A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre 

vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 

a) 6. § (1) bekezdésében az „Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK)” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvosnak az Országos Közegészségügyi Intézet bevonásával készített” 

szöveg, 

b) 8. § (1) bekezdésében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 

c) 8. § (1) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg, 

d) 8. § (2) és (3) bekezdésében az „OTH” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg, 

e) 8. § (4) bekezdésében és 11. § (2) bekezdésében az „OTH-nak” szövegrész helyébe az „országos 

tisztifőorvosnak” szöveg, 

f) 9. § (2) és (3) bekezdésében, 1. melléklet 9. pontjában és 2. mellékletében az „OKK” szövegrész 

helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg 

lép. 



101. Az orvosi bélyegzőkről szóló 50/2015. (XI. 12.) EMMI rendelet módosítása 

101. § (1) Az orvosi bélyegzőkről szóló 50/2015. (XI. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 50/2015. 

EMMI rendelet) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet hatálya) 

„b) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK), valamint” 

(terjed ki.) 

(2) Az 50/2015. EMMI rendelet 

a) 2. § (1) bekezdésében az „az OEP-nél” szövegrész helyébe az „a NEAK-nál” szöveg, 

b) 2. § (4) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében az „az OEP-et” szövegrész helyébe az „a NEAK-ot” 

szöveg, 

c) 2. § (5) bekezdésében, 3. § (3) és (4) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében az „az OEP” szövegrész 

helyébe az „a NEAK” szöveg, 

d) 7. § (1) bekezdésében az „Az OEP” szövegrész helyébe az „A NEAK” szöveg 

lép. 

102. Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 

1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet módosítása 

102. § Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2016. (I. 13.) EMMI 

rendelet 

a) 2. § (3) bekezdésében az „Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (a továbbiakban: EKI)” 

szövegrész helyébe az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)” szöveg, 

b) 3. § (4) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében az „EKI” szövegrészek helyébe az „ÁEEK” szöveg, 

c) 3. § (7) bekezdésében, 4. § (1) és (3) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (4) 

bekezdésében, 7. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint (3) bekezdésében, 8. § (3) 

bekezdésében, valamint 10. § (1) bekezdésében az „EKI” szövegrész helyébe az „ÁEEK” szöveg, 

d) 4. § (2) bekezdésében az „EKI-vel” szövegrész helyébe az „ÁEEK-kel” szöveg, 

e) 6. § (2) bekezdésében az „EKI vezetője” szövegrész helyébe az „ÁEEK főigazgatója” szöveg, 

f) 10. § (1) bekezdésében az „összefoglaló jelentést készít és azt – az országos tisztifőorvos útján – 

megküldi a miniszternek” szövegrész helyébe az „összefoglaló jelentést készít és megküldi azt a 

miniszternek” szöveg 

lép. 

103. Az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának 

rendjéről szóló 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet módosítása 



103. § Az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának 

rendjéről szóló 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet 

a) 1. §-ában az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az „a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő” szöveg, 

b) 6. § b) pontjában az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)” 

szövegrész helyébe az „Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: 

OGYÉI)” szöveg, 

c) 8. §-ában az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az „a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő” szöveg, 

d) 8. §-ában az „az ENKK, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, valamint az Országos Betegjogi, 

Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ” szövegrész helyébe az „az OGYÉI” szöveg 

lép. 

104. A fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó 

minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet 

módosítása 

104. § A fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó 

minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet 

a) 4. § (2) bekezdésében az „az Országos Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és 

Sugáregészségügyi Kutató Igazgatósága (a továbbiakban: OKK-OSSKI)” szövegrész helyébe az „az 

Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)” szöveg, 

b) 7. § (3) bekezdésében az „az OKK-OSSKI” szövegrész helyébe az „az OKI” szöveg, 

c) 9. § (1) bekezdésében az „az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)” szövegrész 

helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg, 

d) 9. § (3) és (4) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg, 

e) 9. § (5) bekezdésében az „az OTH-nak” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvosnak” szöveg 

lép. 

105. Záró rendelkezések 

105. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 2. § j) pontja, a 4. §, a 7. § (2) bekezdése, a 8. §, a 9. § a)–b), e)–g) és m) 

pontja, a 13. és 14. §, a 15. § b)–d) pontja, a 16. §, a 17. § (1) bekezdés a)–e) és g) pontja, valamint (2) 

bekezdése, a 19. §, a 21. §, a 26. §, a 28. §, a 29. § h) pontja, a 30. §, a 32. § (1) bekezdés a) és c) 

pontja, a 33. § (1) bekezdés b)–e), g)–i) és l) pontja, valamint (2) bekezdése, a 39. §, a 40. § f) és i) 

pontja, a 41. §, a 42. § (2) bekezdése, a 45. és 46. §, a 47. § a) pontja, a 48. § a) és c)–g) pontja, az 51. 

§, az 59. §, a 62. §, a 63. § (1) bekezdés b), h), k) és l) pontja, valamint (2) bekezdése, a 64. § (7) 

bekezdés b) pontja, a 65. § a)–d) és g)–j) pontja, a 70. §, a 78. §, a 85. §, a 86. § d) pontja, a 90. § (3) 



bekezdés a) pontja, a 93. §, a 94. § (1) bekezdés e) pontja, a 98. § (1) bekezdés b) pontja, a 98. § (2) 

bekezdés b) és d) pontja, a 100. §, a 104. §, valamint a 3–5. melléklet 2017. április 1-jén lép hatályba. 

Balog Zoltán s. k., 

emberi erőforrások minisztere 

1. melléklet az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelethez 

„3. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez 

  A B 

1. Intézmény Számlaszám 

2. Emberi Erőforrások Minisztériuma 10032000-01425190-

00000000 

3. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-

egészségügyi Intézet 

10032000-00290050-

00000000 

4. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 10032000-01301005-

00000000 

5. Állami Egészségügyi Ellátó Központ 10032000-01490576-

00000000 

” 

2. melléklet az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelethez 

Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 3. számú 

mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Illetékessége A szerv megnevezése Számlaszám) 

„     

13. Orvostechnikai eszközzel végzett 

klinikai vizsgálatok és beavatkozással 

nem járó vizsgálatok 

Országos Gyógyszerészeti és 

Élelmezés-egészségügyi 

Intézet  

10032000-

00290050- 

00000000 

” 

3. melléklet az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelethez 

A 38/2003. ESZCSM–FVM–KvVM rendelet 8. számú melléklet „6. Az irtószerek felhasználása” című 

rész 19. pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[Aki I. és/vagy II. forgalmi kategóriájú irtószer elvesztését, elcserélését, eltulajdonítását, irtószernek 

élelmiszerbe, takarmányba keveredését, ivóvízbe (kútba, forrásba, víztározóba), állóvízbe vagy 



vízfolyásba kerülését, illetőleg kezelésre nem szánt területre jutását észleli, köteles azt az alább 

felsorolt hatóságnak haladéktalanul bejelenteni:] 

„b) irtószer élelmiszerbe, takarmányba keveredéséről, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutásáról – 

a veszélyeztetett egyidejű tájékoztatása mellett – az élelmiszerlánc-biztonsági vagy állategészségügyi 

hatáskörében eljáró járási hivatalnak vagy a területi természetvédelmi hatóságnak; 

c) irtószernek a kezelésre nem szánt területre jutásáról – a veszélyeztetett egyidejű tájékoztatása 

mellett – a járási hivatalnak, helyi jelentőségű védett természeti területre jutásakor az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjének, országos jelentőségű védett természeti területre jutás esetén a 

területi természetvédelmi hatóságnak.” 

4. melléklet az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelethez 

„1. számú melléklet a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelethez 

Ágazati Adatgyűjtési Rendszer 

Az 

adatgyűjtés 

nyilvántartási 

száma 

Az adatgyűjtés címe Az adatgyűjtés 

gyakorisága 

Az adatgyűjtés 

adatszolgáltatóinak 

meghatározása 

Az adatgyűjtés 

címzettje 

Az adatgyűjtés 

beérkezési 

határideje* 

1002/09 Jelentés az 

iskola-egészségügyi 

munkáról 

évenkénti valamennyi iskolai (óvodai) 

egészségügyi feladatot ellátó 

orvos, védőnő 

egészségügyért 

felelős miniszter által 

vezetett minisztérium 

iskolaévet követő 

szeptember 15. 

egészségügyért felelős 

miniszter által vezetett 

minisztérium 

Központi Statisztikai 

Hivatal, 

népegészségügyi 

feladatkörében eljáró 

fővárosi és megyei 

kormányhivatal, 

Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Alapkezelő 

december 20. 

1003/09 Védőnői jelentés 

összesítője 

havonkénti/ 

évenkénti 

valamennyi területi védőnő egészségügyért 

felelős miniszter által 

vezetett minisztérium 

a tárgyhót 

követő 15. nap 

egészségügyért felelős 

miniszter által vezetett 

minisztérium 

Központi Statisztikai 

Hivatal, 

Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

a tárgyévet 

követő február 

15. 



Alapkezelő 

1205/04 Tüdőbeteg- gondozók 

éves jelentése 

évenkénti valamennyi tüdőbeteg- 

gondozó intézet 

területért felelős 

minőségügyi 

szakfőorvos 

3 példányban, 

a tárgyévet 

követő február 

15. 

a fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

népegészségügyi 

feladatkörében eljáró 

járási (fővárosi 

kerületi) hivatala 

1 példányban 

területért felelős minőségügyi 

szakfőorvos 

Országos Korányi 

Pulmonológiai 

Intézet, 

népegészségügyi 

feladatkörében eljáró 

fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

a tárgyévet 

követő március 

1. 

Országos Korányi 

Pulmonológiai Intézet 

egészségügyért 

felelős miniszter által 

vezetett 

minisztérium, 

Központi Statisztikai 

Hivatal 

a tárgyévet 

követő március 

31. 

1209/04 Jelentés az évenkénti valamennyi egészségügyért 

felelős miniszter által 

vezetett 

a tárgyévet 

követő január 

  addiktológiai betegek 

gondozásáról 

  addiktológiai ellátást végző 

szolgáltató, tulajdonformától 

függetlenül 

minisztérium, 

Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ 

31. 

egészségügyért felelős 

miniszter által vezetett 

minisztérium 

Kábítószerügyi 

Koordinációs 

Tárcaközi Bizottság, 

Nemzeti Kábítószer 

Adatgyűjtő és 

Kapcsolattartó 

a tárgyévet 

követő március 

31. 



Központ, 

Központi Statisztikai 

Hivatal 

1211/04 Jelentés a 

kábítószerfogyasz- tókról 

és kezelésükről 

évenkénti drogambulanciák és 

drogközpontok, pszichiátriai 

gondozók, gyermek- és 

ifjúsági pszichiátriai 

gondozók, pszichiátriai 

osztályok és szakambulanciák, 

krízis intervenciós osztály 

(osztályok), alkohológiai és 

addiktológiai gondozók és 

osztályok, illetve 

szakambulanciák, 

drogterápiás intézetek 

egészségügyért 

felelős miniszter által 

vezetett minisztérium 

Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ 

a tárgyévet 

követő január 31. 

igazságügyi orvostani 

intézetek, orvosszakértői 

intézetek, Rendőrség 

Egészségügyi Szolgálata (az 

utóbbiak kizárólag a 

mortalitásról) 

Semmelweis Egyetem a tárgyévet 

követő április 30. 

egészségügyért felelős 

miniszter által vezetett 

minisztérium 

Kábítószerügyi 

Koordinációs 

Tárcaközi Bizottság, 

Nemzeti Kábítószer 

Adatgyűjtő és 

Kapcsolattartó 

Központ, 

a tárgyévet 

követő június 15. 

        Központi Statisztikai 

Hivatal 

  

1213/06 Kábítószer- fogyasztók 

kezelési igényének 

indikátora (TDI) 

negyedévenkénti/ 

évenkénti 

drogambulanciák és 

drogközpontok, háziorvosok, 

pszichiátriai és addiktológiai 

gondozók, gyermek- és 

ifjúsági pszichiátriai 

gondozók, pszichiátriai és 

addiktológiai osztályok és 

szakambulanciák, 

krízisintervenciós osztályok, 

illetve szakambulanciák, 

egészségügyért 

felelős miniszter által 

vezetett 

minisztérium, 

Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ 

a 

tárgynegyedévet 

követő hónap 15. 

nap 



drogterápiás intézetek, 

alacsonyküszöbű szolgáltatók, 

büntetés- végrehajtási 

intézetek, elterelést végző 

szervezetek (megelőző- 

felvilágosító szolgáltatók, 

egészségügyi szolgáltatók), 

igazságügyi orvostani 

intézetek, orvosszakértői 

intézetek, Rendőrség 

Egészségügyi Szolgálata (az 

utóbbiak kizárólag a 

mortalitásról) 

Semmelweis Egyetem egészségügyért 

felelős miniszter által 

vezetett minisztérium 

a tárgyévet 

követő március 

31. 

      egészségügyért felelős 

miniszter által vezetett 

minisztérium 

Kábítószerügyi 

Koordinációs 

Tárcaközi Bizottság, 

Nemzeti Kábítószer 

Adatgyűjtő és 

Kapcsolattartó 

Központ, 

Központi Statisztikai 

Hivatal 

a tárgyévet 

követő május 1. 

1214/06 Jelentés az elterelésben 

résztvevőkről 

negyedévenkénti/ 

évenkénti 

a büntetőeljárás 

alternatívájaként 

egészségügyi vagy megelőző 

felvilágosító szolgáltatás 

végzésére jogosult 

egészségügyi intézmények és 

megelőző- felvilágosító 

szolgáltatók 

egészségügyért 

felelős miniszter által 

vezetett 

minisztérium, 

Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ 

a 

tárgynegyedévet 

követő hónap 15. 

napja 

  egészségügyért felelős 

miniszter által vezetett 

minisztérium 

Kábítószerügyi 

Koordinációs 

Tárcaközi Bizottság, 

Nemzeti Kábítószer 

Adatgyűjtő és 

Kapcsolattartó 

a tárgyévet 

követő május 1. 



Központ, 

Központi Statisztikai 

Hivatal 

1210/04 Fővárosi, megyei 

kardiológiai jelentés 

évenkénti valamennyi kardiológiai 

fekvőbeteg osztály, 

szakrendelés (felnőtt, 

gyermek) 

szakterületi állandó 

minőségügyi 

szakfőorvos 

a tárgyévet 

követő január 31. 

szakterületi állandó 

minőségügyi szakfőorvos 

Gottsegen György 

Országos Kardiológiai 

Intézet, 

népegészségügyi 

feladatkörében eljáró 

fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

február 15. 

Gottsegen György Országos 

Kardiológiai Intézet 

egészségügyért 

felelős miniszter által 

vezetett 

minisztérium, 

Központi Statisztikai 

Hivatal 

március 31. 

1617/04 Jelentés onkológiai 

tevékenységről 

évenkénti valamennyi onkológiai 

feladatok ellátása céljából 

fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

népegészségügyi 

feladatkörében eljáró 

járási (fővárosi 

kerületi) hivatala, 

a tárgyévet 

követő január 20. 

      szervezett járóbeteg- 

szakrendelés és fekvőbeteg 

osztály, részleg 

szakterületi állandó 

minőségügyi 

szakfőorvos, Országos 

Onkológiai Intézet 

  

fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

népegészségügyi 

feladatkörében eljáró járási 

(fővárosi kerületi) hivatala 

népegészségügyi 

feladatkörében eljáró 

fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

január 31. 

Országos Onkológiai Intézet egészségügyért 

felelős miniszter által 

vezetett 

minisztérium, 

a tárgyévet 

követő április 15. 



Központi Statisztikai 

Hivatal 

1620/09 Jelentés a rehabilitáció 

fekvő- és járóbeteg 

tevékenységéről 

évenkénti valamennyi, rehabilitációt 

végző fekvő- és járóbeteg- 

ellátó osztály, részleg, 

ambulancia, ortetikai- 

protetikai szakrendelő 

(szakorvosi, nem szakorvosi), 

nappali kórház, kivéve 

pszichiátria 

Országos Orvosi 

Rehabilitációs Intézet, 

területi állandó 

minőségügyi 

szakfőorvos 

a tárgyévet 

követő január 31. 

Országos Orvosi 

Rehabilitációs Intézet 

egészségügyért 

felelős miniszter által 

vezetett minisztérium 

a tárgyévet 

követő április 30. 

3026/1/09 Az egészségügyi 

szolgáltatók hatósági 

szakfelügyeletéről, 

szakmai 

minőségértékeléséről és 

a minőségügyi vezetőkről 

szóló 33/2013. (V. 10.) 

EMMI rendelet szerinti 

kötelező klinikai audit 

jelentések 

folyamatos/ 

évenkénti 

szakterület szerinti 

valamennyi egészségügyi 

szolgáltató 

egészségügyért 

felelős miniszter által 

vezetett minisztérium 

folyamatos 

egészségügyért Központi Statisztikai 

Hivatal 

a tárgyévet 

követő 

      felelős miniszter által vezetett 

minisztérium 

  március 31. 

3026/2/09 Minőségügyi 

szakfőorvosok és 

szakterületi vezetők éves 

klinikai audit beszámolója 

évenkénti valamennyi minőségügyi 

szakfőorvos és szakterületi 

vezető 

egészségügyért 

felelős miniszter által 

vezetett minisztérium 

a tárgyévet 

követő április 30. 

egészségügyért felelős 

miniszter által vezetett 

minisztérium 

Központi Statisztikai 

Hivatal 

a tárgyévet 

követő június 30. 

3027/06 Összesítő jelentés a 

veleszületett 

rendellenességgel sújtott 

magzatokról, 

újszülöttekről, 

csecsemőkről 

(Veleszületett 

évenkénti egészségügyért felelős 

miniszter által vezetett 

minisztérium 

  a tárgyévet 

követő április 30. 

népegészségügyi 

feladatkörében eljáró 

fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

  



Rendellenességek 

Országos Nyilvántartása) 

Központi Statisztikai 

Hivatal 

4029/09 Jelentés az egészségügyi 

szakképzésről 

eseményhez 

kötődő 

egészségügyi szakképzést 

folytató intézmények (a 

szakképzésről szóló 2011. évi 

CLXXXVII. törvény alapján) 

Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ 

az eseményt 

követő 

15. nap egészségügyi 

szakképzést folytató 

intézmény 

fenntartója 

4133/06 Épületkataszter a 

fekvőbeteg- 

ellátó intézetekről 

többévenkénti állami fenntartású 

fekvőbeteg-ellátó 

intézmények, az orvos-, illetve 

egészségtudományi karral 

rendelkező 

Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ 

a tárgyévet 

követő január 15. 

      egyetemek, továbbá az 

egyházi, alapítványi és magán 

fekvőbeteg-ellátó 

intézmények 

    

Állami Egészségügyi Ellátó 

Központ 

egészségügyért 

felelős miniszter által 

vezetett minisztérium 

a tárgyévet 

követő június 30. 

4134/06 Energiakataszter a 

fekvőbeteg- 

ellátó intézetekről 

többévenkénti állami fenntartású 

fekvőbeteg-ellátó 

intézmények, az orvos-, illetve 

egészségtudományi karral 

rendelkező egyetemek, 

továbbá az egyházi, 

alapítványi és magán 

fekvőbeteg-ellátó 

intézmények 

Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ 

a tárgyévet 

követő április 15. 

Állami Egészségügyi Ellátó 

Központ 

egészségügyért 

felelős miniszter által 

vezetett minisztérium 

a tárgyévet 

követő június 30. 

6001/09 Jelentés szülészeti 

eseményről 

havonkénti/ 

évenkénti 

szülészeti- nőgyógyászati 

osztályok, háziorvosok, az 

eseményt észlelő orvosok 

egészségügyért 

felelős miniszter által 

vezetett minisztérium 

a tárgyhót 

követő 10. nap 

egészségügyért felelős 

miniszter által vezetett 

Központi Statisztikai 

Hivatal, Állami 

Egészségügyi Ellátó 

a tárgyévet 

követő január 31. 



minisztérium Központ 

6002/09 Országos vérkészítmény- 

előállítási és 

-felhasználási jelentés 

évenkénti az Országos Vérellátó 

Szolgálat területi szervei, a 

szerződés alapján vért vevő 

osztályok/ részlegek és a 

vérkészítményt felhasználó 

Országos Vérellátó 

Szolgálat Központja 

a tárgyévet 

követő január 15. 

      egészségügyi szolgáltatók     

Országos Vérellátó Szolgálat 

Központja 

egészségügyért 

felelős miniszter által 

vezetett 

minisztérium, 

Országos 

Gyógyszerészeti és 

Élelmezés-

egészségügyi Intézet, 

Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ, 

Központi Statisztikai 

Hivatal, 

népegészségügyi 

feladatkörében eljáró 

fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

a tárgyévet 

követő február 

28. 

* Az adatszolgáltatás beérkezési határideje: ha a megjelölt dátum munkaszüneti nap vagy heti 

pihenőnap, a határidő a következő munkanap. 

” 

5. melléklet az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelethez 

„2. melléklet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelethez 

  A B 

1 Intézet Számlaszám 

2 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 

Intézet 

10032000-00290050-

00000000 

3 Emberi Erőforrások Minisztériuma 10032000-01425190-

00000000 



4 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

00000000 

5 Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00301019-

00000000 

6 Békés Megyei Kormányhivatal  10026005-00299578-

00000000 

7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10027006-00302852-

00000000 

8 Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00302584-

00000000 

9 Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00305350-

00000000 

10 Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301253-

00000000 

11 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001-00299633-

00000000 

12 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00301954-

00000000 

13 Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00299619-

00000000 

14 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-

00000000 

15 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 10036004-00304270-

00000000 

16 Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-00299547-

00000000 

17 Somogy Megyei Kormányhivatal 10039007-00301129-

00000000 

18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 10044001-00302285-

00000000 

19 Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00306014-

00000000 



20 Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00299523-

00000000 

21 Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00299516-

00000000 

22 Zala Megyei Kormányhivatal 10049006-00303066-

00000000 

” 

 


