38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri
rendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával összefüggő módosításáról
hatályos
2018.11.01 - 2018.11.01
Tartalom:
1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása
1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet
2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi
intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött
szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész
12 pontjában az „Országos Közegészségügyi Intézet”
szövegrész helyébe
a „Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg lép.
Egyéb módosított rendeletek:
2. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása
3. A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosítása
4. A közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló
78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet módosítása
5. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet módosítása
6. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,
illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása
7. Az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről
szóló 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet módosítása
8. 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
9. Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló
62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet módosítása
10. Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének
meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló
76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet módosítása
11. A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló
10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet módosítása
12. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló
52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása
13. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása
14. Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosítása

15. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai
minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosítása
16. 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
17. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló
15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet módosítása
18. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása
19. 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
20. A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása
21. Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes
szabályairól szóló 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása
22. Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés
alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása
23. A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre
vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet módosítása
24. Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló
1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet módosítása
25. A fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális
egészségi és biztonsági követelményekről szóló 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet módosítása
26. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása
27. Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosítása
28. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri
kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet módosítása

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés m)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. 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
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés x)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 15.
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés o)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. 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
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 7. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés f)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 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
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 9. 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 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím és az 1. 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 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím és a 2. melléklet tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1)
bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 12. 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 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím és a 3. 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 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 14. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont
kl) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 15. 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 feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 16. 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 94/2018. (V. 22.) Korm.
rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 17. 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 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 18. 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 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 19. 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 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 20. 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 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1)
bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 21. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2)
bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,

a 22. alcím és az 5. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.
törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 23. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés n) pont
nb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 24. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés w)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 25. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI.
törvény 15. § (9) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.
rendelet. 64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben –,
a 26. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1)
bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 27. 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
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9.
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben –,
a 28. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés r)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása
1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű
eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal
kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 12 pontjában az
„Országos Közegészségügyi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Népegészségügyi Központ”
szöveg lép.
2. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása
2. § (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)
1. 16. § (3) bekezdés d) pontjában az „az OKI” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi
Központ (a továbbiakban: NNK)” szöveg,

2. 16/B. § (3) bekezdésében az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
3. 1. számú melléklet A) rész „Amoebiasis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI”
szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
4. 1. számú melléklet A) rész „Anthrax” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI”
szövegrészek helyébe az „NNK” szöveg,
5. 1. számú melléklet A) rész „Botulizmus” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI-nak”
szövegrész helyébe az „NNK-nak” szöveg,
6. 1. számú melléklet A) rész „Brucellosis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI”
szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
7. 1. számú melléklet A) rész „Chikungunya-láz” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az
„OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
8. 1. számú melléklet A) rész „Cholera” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI”
szövegrészek helyébe az „NNK” szöveg,
9. 1. számú melléklet A) rész „Diphtheria” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI-ba”
szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,
10. 1. számú melléklet A) rész „Echinococcosis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI”
szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
11. 1. számú melléklet A) rész „Encephalitis infectiosa” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.1. alpontjában
az „OKI-ban” szövegrész helyébe az „NNK-ban” szöveg, az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
12. 1. számú melléklet A) rész „Enterohaemorrhagiás E. coli enteritis (EHEC)” megjelölésű rész 2.3.
pont 2.3.2. alpontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
13. 1. számú melléklet A) rész „Enterotoxikus E. coli enteritis (ETEC)” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2.
alpontjában és 3.1. pontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
14. 1. számú melléklet A) rész „Enteroinvazív E. coli enteritis (EIEC)” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2.
alpontjában és 3.1. pontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
15. 1. számú melléklet A) rész „Enteropathogen E. coli enteritis (EPEC)” megjelölésű rész 2.3. pont
2.3.2. alpontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
16. 1. számú melléklet A) rész „Enteroaggregatív E. coli enteritis (EAggEC)” megjelölésű rész 2.3. pont
2.3.2. alpontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
17. 1. számú melléklet A) rész „Diffúz adheziós E. coli enteritis (DAEC)” megjelölésű részében az „OKI”
szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
18. 1. számú melléklet A) rész „Febris flava” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.1. alpontjában az „OKI”
szövegrész helyébe az „NNK” szöveg, 2.3.2. alpontjában az „OKI-val” szövegrész helyébe az „NNK-val”
szöveg,
19. 1. számú melléklet A) rész „Hantavírus okozta veseszindróma” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2.
alpontjában az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,
20. 1. számú melléklet A) rész „Kullancsencephalitis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az
„OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,
21. 1. számú melléklet A) rész „Legionárius betegség” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az
„OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,
22. 1. számú melléklet A) rész „Leptospirosis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI”
szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
23. 1. számú melléklet A) rész „Lyme-kór” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI-ban”
szövegrész helyébe az „NNK-ban” szöveg,

24. 1. számú melléklet A) rész „Lyssa (veszettség)” megjelölésű 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKIban” szövegrész helyébe az „NNK-ban” szöveg,
25. 1. számú melléklet A) rész „Madárinfluenza” megjelölésű rész 2.1. pont 2.1.1. alpontjában az
„OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg, 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI-ba” szövegrész
helyébe az „NNK-ba” szöveg,
26. 1. számú melléklet A) rész „Malária” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI-ba”
szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,
27. 1. számú melléklet A) rész „Malleus” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI”
szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
28. 1. számú melléklet A) rész „Meningococcus által okozott invazív betegség (meningitis epidemica,
meningococcaemia)” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI-ba” szövegrész helyébe az
„NNK-ba” szöveg,
29. 1. számú melléklet A) rész „Morbilli” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI-ba”
szövegrészek helyébe az „NNK-ba” szöveg,
30. 1. számú melléklet A) rész „Nyugat-nílusi láz” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az
„OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
31. 1. számú melléklet A) rész „Ornithosis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI”
szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
32. 1. számú melléklet A) rész „Paratyphus” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.3. alpontjában az „OKI”
szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
33. 1. számú melléklet A) rész „Parotitis epidemica” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az
„OKI-ba” szövegrészek helyébe az „NNK-ba” szöveg,
34. 1. számú melléklet A) rész „Pertussis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI-ba”
szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg, 3.4. pontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK”
szöveg,
35. 1. számú melléklet A) rész „Pestis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI”
szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
36. 1. számú melléklet A) rész „Poliomyelitis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKIba” szövegrészek helyébe az „NNK-ba” szöveg,
37. 1. számú melléklet A) rész „Q-láz” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI”
szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
38. 1. számú melléklet A) rész „Rubeola” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI-ba”
szövegrészek helyébe az „NNK-ba” szöveg,
39. 1. számú melléklet A) rész „Congenitalis Rubeola Syndroma” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2.
alpontjában az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,
40. 1. számú melléklet A) rész „Súlyos acut légúti tünetegyüttes – SARS” megjelölésű rész 2.3. pont
2.3.2. alpontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
41. 1. számú melléklet A) rész „Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) által okozott invazív
betegség” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK”
szöveg,
42. 1. számú melléklet A) rész „Taeniasis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI-ba”
szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,
43. 1. számú melléklet A) rész „Congenitalis toxoplasmosis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2.
alpontjában az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,

44. 1. számú melléklet A) rész „Trichinellosis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában és 3.2.
pontjában az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,
45. 1. számú melléklet A) rész „Tularemia” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI”
szövegrész helyébe az „NNK” szöveg, az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,
46. 1. számú melléklet A) rész „Typhus exanthematicus” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában
az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,
47. 1. számú melléklet A) rész „Variola” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI”
szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
48. 1. számú melléklet A) rész „Vírusos haemorrhagiás lázak (VHL)” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2.
alpontjában az „OKI-ban” szövegrész helyébe az „NNK-ban” szöveg,
49. 1. számú melléklet B) rész „Acut urogenitalis chlamydiasis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2.
alpontjában az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,
50. 1. számú melléklet B) rész „Lymphogranuloma venereum” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2.
alpontjában és 3.2. pontjában az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,
51. 1. számú melléklet B) rész „Syphilis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.1. és 2.3.2. alpontjában az
„OKI-ban” szövegrész helyébe az „NNK-ban” szöveg, 3.2. pontjában az „OKI-ba” szövegrész helyébe
az „NNK-ba” szöveg,
52. 1/A. számú mellékletében az „OKI honlapján” szövegrészek helyébe az „országos tisztifőorvos
által működtetett honlap” szöveg,
53. 2. számú melléklet 1. pontjában az „OKI-ban” szövegrész helyébe az „NNK-ban” szöveg, 2.
pontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
54. 3. számú melléklet „Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban”
megjelölésű rész 5. pontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
55. 6. számú mellékletében az „OKI” szövegrészek helyébe az „NNK” szöveg, az „OKI-ban” szövegrész
helyébe az „NNK-ban” szöveg, az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti a 18/1998. NM rendelet
a) 13. § (5) bekezdésében az „és az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)”
szövegrész,
b) 13. § (7) bekezdés c) pontjában az „és az OKI-nak” szövegrész,
c) 13. § (8) bekezdésében az „és az OKI-t” szövegrész,
d) 16. §-t megelőző alcímében az „az OKI” szövegrész,
e) 16. § (3) bekezdésében az „az OKI-val együttműködve” szövegrész,
f) 16. § (4) bekezdés c) pontjában az „az OKI értékelése alapján” szövegrész.
3. A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosítása
3. § A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet
a) 3. § (3) bekezdés h) pontjában az „az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)”
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 14. § (3) bekezdés e) pontjában, 21. § (4) bekezdésében és 2. számú melléklet III. rész 6. pontjában
az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
c) 21. § (3) bekezdésében az „OKI-nak” szövegrész helyébe az „NNK-nak” szöveg,
d) 21. § (3) bekezdésében az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg
lép.
4. A közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló
78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet módosítása

4. § A közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló
78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet
a) 11. § (2) bekezdésében az „az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium”
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 12. § (3) bekezdésében az „Országos Közegészségügyi Intézet” szövegrész helyébe az „NNK”
szöveg
lép.
5. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet módosítása
5. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 28. § (4) bekezdésében az „az Országos Közegészségügyi Intézet”
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg lép.
6. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,
illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása
6. § Hatályát veszti a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 8. § (3)
bekezdés b) pontjában az „az Országos Közegészségügyi Intézet, valamint” szövegrész.
7. Az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és
működéséről szóló 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet módosítása
7. § Az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről
szóló 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében az „az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)” szövegrész
helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 2. § (2), (5) és (6) bekezdésében, 3. § (2) és (4) bekezdésében és 2. számú melléklet II. pontjában az
„OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg
lép.
8. 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
8. § 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 „az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)
Mikrobiológiai Kutatócsoportjában” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központban
(a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 2. melléklet II. pont a) alpontjában, III. pont a) alpontjában az „OKI Virológiai Főosztály” szövegrész
helyébe az „NNK virológiai” szöveg,
c) 2. melléklet II. pont b) alpontjában, III. pont b) alpontjában, VI.1. pont a) alpontjában, VI.2. pont a)
alpontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg
lép.
9. Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló
62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet módosítása
9. § (1) Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.)
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 62/2003. ESZCSM rendelet)

a) 2. számú melléklet „Vizsgáló laboratórium” megjelölésű rész első sorában az „OKI” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg,
b) 6. számú mellékletében az „OKI” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti a 62/2003. ESZCSM rendelet
a) 6. § (4) bekezdésében az „és az Országos Közegészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OKI)”
szövegrész,
b) 8. § (3) bekezdésében az „és az OKI-nak” szövegrész,
c) 8. § (4) bekezdésében és 8. § (6) bekezdésében az „és az OKI-t” szövegrész,
d) 8. § (8) bekezdésében az „és az OKI” szövegrész,
e) 9. §-ában az „az OKI és” szövegrész.
10. Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének
meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló
76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet módosítása
10. § Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének
meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII.
19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
11. A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről
szóló 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet módosítása
11. § (1) A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről
szóló 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet (a továbbiakban: 10/2005. EüM rendelet) 6. §-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az országos tisztifőorvos a hozzá a 6. § (1) bekezdése alapján bejelentett eseményeket – a saját
hatáskörében megtett vagy tervezett intézkedések ismertetésével együtt – szóban haladéktalanul, de
legkésőbb 1 órán belül írásban is továbbjelenti a minisztérium részére.”
(2) A 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, és erről egyidejűleg tájékoztatja az országos tisztifőorvost a jelentés másolati
példányának megküldésével.”
(3) A 10/2005. EüM rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az országos tisztifőorvos a (3) bekezdés szerinti jelentésekből elkészíti az országos ellátás
kapacitás jelentést, melyet a 7. számú melléklet szerinti adatlapon továbbít a minisztérium részére.”
(4) A 10/2005. EüM rendelet a 2. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.
12. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló
52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása
12. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM
rendelet
a) 23. § (3) bekezdésében az „az OKI” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a
továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 1. számú melléklet 3. rész 1. pont 1.2. alpontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg
lép.
13. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és
igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása

13. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. melléklete helyébe a
3. melléklet lép.
14. Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosítása
14. § Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet
a) 3. § (14) bekezdésében az „az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium”
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg,
b) 28. § (5) bekezdésében az „egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot”
szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvost” szöveg,
c) 14. mellékletében az „Egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg
lép.
15. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai
minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosítása
15. § (1) Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai
minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban:
20/2009. EüM rendelet) 9. § b) pontjában az „az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban:
OKI)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a 20/2009. EüM rendelet 9. § a) pont ab) alpontja és 2. melléklete.
16. 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
16. § 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 „az Országos Közegészségügyi Intézetet (a továbbiakban:
OKI)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központot (a továbbiakban: NNK)” szöveg,
az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg lép.
17. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló
15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet módosítása
17. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.)
EMMI rendelet
a) 7. § (9) bekezdésében az „az Országos Közegészségügyi Intézetnek (a továbbiakban: OKI)”
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 7. § (9) bekezdésében az „OKI-nak” szövegrész helyébe az „NNK-nak”, az „OKI” szövegrész helyébe
az „NNK” szöveg
lép.
18. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása
18. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.)
EMMI rendelet 5. melléklet 2.3.2.2. pont i) alpontjában az „az Országos Közegészségügyi Intézetben”
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központban” szöveg lép.
19. 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

19. § A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket
érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló 18/2013. (III. 5.) EMMI
rendelet 6. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az egészségügyi szakmai irányelv kidolgozásának kezdeményezésére)
„d) az országos tisztifőorvos”
(jogosult.)
20. A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása
20. § A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet
a) 10. § (2) bekezdésében az „Az országos tisztifőorvos” szövegrész helyébe az „A Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 10. § (7) és (8) bekezdésében az „országos tisztifőorvos” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
c) 11. § (2) bekezdésében az „az országos tisztifőorvost és az Országos Közegészségügyi Intézetet (a
továbbiakban: OKI).” szövegrész helyébe az „és az NNK-t.” szöveg,
d) 13. § (1) bekezdésében, valamint 14. § (1) és (2) bekezdésében az „OKI” szövegrész helyébe az
„NNK” szöveg
lép.
21. Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes
szabályairól szóló 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása
21. § Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes
szabályairól szóló 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 2/2014. EMMI rendelet) 1.
melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
22. Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés
alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása
22. § 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) 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
23. A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre
vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet módosítása
23. § A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre
vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Legionella-fertőzési kockázatot jelentő azon létesítmények esetén, ahol az 1. melléklet 9.
pontja szerinti értékelés magas kockázatot állapít meg, a Nemzeti Népegészségügyi Központ által
kiadott módszertani útmutatóban meghatározott gyakorisággal monitoringot kell végezni.”
24. Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló
1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet módosítása
24. § Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2016. (I. 13.) EMMI
rendelet 10. § (1) bekezdésében az „összefoglaló jelentést készít és megküldi azt a miniszternek”
szövegrész helyébe az „összefoglaló jelentést készít, és azt – az országos tisztifőorvos útján –
megküldi a miniszternek” szöveg lép.
25. A fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó
minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet
módosítása
25. § 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 Intézet (a továbbiakban OKI)” szövegrész
helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 7. § (3) bekezdésében az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg
lép.
26. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása
26. §1
27. Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosítása
27. § Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 7. § (2) bekezdésében az „az Országos
Epidemiológiai Központ vagy az Országos Közegészségügyi Központ” szövegrész helyébe az „a
Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg lép.
28. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri
kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet módosítása
28. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri
kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018. (VII.
9.) EMMI rendelet
a) 4. § (2) bekezdés d) pontjában az „az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)”
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 11. § (2)–(4), (7) és (8) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében,
valamint 22. § (7) bekezdésében, az „OKI” szövegrészek helyébe az „NNK” szöveg,
c) 11. § (5) bekezdésében az „OKI-val” szövegrész helyébe az „NNK-val” szöveg
lép.
29. Záró rendelkezések
29. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) A 26. § 2018. december 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelethez
„1. számú melléklet a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelethez
Ágazati Adatgyűjtési Rendszer
Az
Az
Az adatgyűjtés
adatgyűjtés
Az adatgyűjtés
Az adatgyűjtés címe adatgyűjtés adatszolgáltatóina
nyilvántartá
címzettje
gyakorisága k meghatározása
si száma
1002/09

Jelentés az iskolaegészségügyi
munkáról

évenkénti

Az adatgyűjtés
beérkezési
határideje*

valamennyi iskolai országos
(óvodai)
tisztifőorvos
egészségügyi
feladatot ellátó
orvos, védőnő

iskolaévet
követő
szeptember 15.

országos
tisztifőorvos

december 20.

Központi
Statisztikai
Hivatal,

népegészségügyi
feladatkörében
eljáró fővárosi és
megyei
kormányhivatal,
egészségügyért
felelős miniszter
által vezetett
minisztérium,
Nemzeti
Egészségbiztosítá
si Alapkezelő
1003/09

1205/04

Védőnői jelentés
összesítője

Tüdőbeteggondozók éves
jelentése

havonkénti/ valamennyi
évenkénti
területi védőnő

évenkénti

országos
tisztifőorvos

a tárgyhót
követő 15. nap

országos
tisztifőorvos

Központi
a tárgyévet
Statisztikai
követő február
Hivatal,
15.
egészségügyért
felelős miniszter
által vezetett
minisztérium,
Nemzeti
Egészségbiztosítá
si Alapkezelő

valamennyi
tüdőbeteggondozó intézet

területért felelős a tárgyévet
minőségügyi
követő február
szakfőorvos
15.
3 példányban,
a fővárosi és
megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
feladatkörében
eljáró járási
(fővárosi kerületi)
hivatala 1
példányban

területért felelős Országos Korányi a tárgyévet
minőségügyi
Pulmonológiai
követő március
szakfőorvos
Intézet,
1.
népegészségügyi
feladatkörében
eljáró fővárosi és
megyei

kormányhivatal
Országos Korányi egészségügyért a tárgyévet
Pulmonológiai
felelős miniszter követő március
Intézet
által vezetett
31.
minisztérium,
országos
tisztifőorvos,
Központi
Statisztikai
Hivatal
1209/04

1211/04

Jelentés az
addiktológiai
betegek
gondozásáról

Jelentés a
kábítószerfogyasztókról és
kezelésükről

évenkénti

évenkénti

valamennyi
addiktológiai
ellátást végző
szolgáltató,
tulajdonformától
függetlenül

országos
a tárgyévet
tisztifőorvos,
követő január
Országos
31.
Gyógyszerészeti
és Élelmezésegészségügyi
Intézet

országos
tisztifőorvos

Kábítószerügyi a tárgyévet
Koordinációs
követő március
Tárcaközi
31.
Bizottság,
Nemzeti
Kábítószer
Adatgyűjtő és
Kapcsolattartó
Központ,
Központi
Statisztikai
Hivatal,
egészségügyért
felelős miniszter
által vezetett
minisztérium

drogambulanciák országos
a tárgyévet
és drogközpontok, tisztifőorvos,
követő január
pszichiátriai
Országos
31.
gondozók,
Gyógyszerészeti
gyermek- és
és Élelmezésifjúsági
egészségügyi
pszichiátriai
Intézet
gondozók,
pszichiátriai
osztályok és
szakambulanciák,

krízis intervenciós
osztály
(osztályok),
alkohológiai és
addiktológiai
gondozók és
osztályok, illetve
szakambulanciák,
drogterápiás
intézetek
igazságügyi
Semmelweis
orvostani
Egyetem
intézetek,
orvosszakértői
intézetek,
Rendőrség
Egészségügyi
Szolgálata (az
utóbbiak kizárólag
a mortalitásról)

1213/06

Kábítószernegyedfogyasztók kezelési évenkénti/
igényének
évenkénti
indikátora (TDI)

a tárgyévet
követő április
30.

országos
tisztifőorvos

egészségügyért a tárgyévet
felelős miniszter követő március
által vezetett
31.
minisztérium

egészségügyért
felelős miniszter
által vezetett
minisztérium

Kábítószerügyi
Koordinációs
Tárcaközi
Bizottság,
Nemzeti
Kábítószer
Adatgyűjtő és
Kapcsolattartó
Központ,
Központi
Statisztikai
Hivatal

drogambulanciák országos
és drogközpontok, tisztifőorvos,
háziorvosok,
Országos
pszichiátriai és
Gyógyszerészeti
addiktológiai
és Élelmezésgondozók,
egészségügyi
gyermek- és
Intézet
ifjúsági

a tárgyévet
követő június
15.

a
tárgynegyedév
et követő
hónap 15. nap

pszichiátriai
gondozók,
pszichiátriai és
addiktológiai
osztályok és
szakambulanciák,
krízisintervenciós
osztályok, illetve
szakambulanciák,
drogterápiás
intézetek,
alacsonyküszöbű
szolgáltatók,
büntetésvégrehajtási
intézetek,
elterelést végző
szervezetek
(megelőzőfelvilágosító
szolgáltatók,
egészségügyi
szolgáltatók),
igazságügyi
orvostani
intézetek,
orvosszakértői
intézetek,
Rendőrség
Egészségügyi
Szolgálata (az
utóbbiak kizárólag
a mortalitásról)
országos
tisztifőorvos

egészségügyért a tárgyévet
felelős miniszter követő március
által vezetett
31.
minisztérium

Semmelweis
Egyetem

egészségügyért a tárgyévet
felelős miniszter követő március
által vezetett
31.
minisztérium

egészségügyért
felelős miniszter
által vezetett

Kábítószerügyi
Koordinációs
Tárcaközi

a tárgyévet
követő május 1.

minisztérium

1214/06

1210/04

Jelentés az
elterelésben
résztvevőkről

negyedévenkénti/
évenkénti

Fővárosi, megyei
évenkénti
kardiológiai jelentés

Bizottság,
Nemzeti
Kábítószer
Adatgyűjtő és
Kapcsolattartó
Központ,
Központi
Statisztikai
Hivatal, országos
tisztifőorvos

a büntetőeljárás országos
alternatívájaként tisztifőorvos,
egészségügyi vagy Országos
megelőző
Gyógyszerészeti
felvilágosító
és Élelmezésszolgáltatás
egészségügyi
végzésére jogosult Intézet
egészségügyi
intézmények és
megelőzőfelvilágosító
szolgáltatók

a
tárgynegyedév
et követő
hónap 15.
napja

országos
tisztifőorvos

egészségügyért a tárgyévet
felelős miniszter követő március
által vezetett
31.
minisztérium

egészségügyért
felelős miniszter
által vezetett
minisztérium

Kábítószerügyi a tárgyévet
Koordinációs
követő május 1.
Tárcaközi
Bizottság,
Nemzeti
Kábítószer
Adatgyűjtő és
Kapcsolattartó
Központ,
Központi
Statisztikai
Hivatal, országos
tisztifőorvos

valamennyi
kardiológiai
fekvőbeteg
osztály,
szakrendelés

szakterületi
állandó
minőségügyi
szakfőorvos

a tárgyévet
követő január
31.

(felnőtt, gyermek)

1617/04

Jelentés onkológiai évenkénti
tevékenységről

szakterületi
állandó
minőségügyi
szakfőorvos

Gottsegen
február 15.
György Országos
Kardiológiai
Intézet,
népegészségügyi
feladatkörében
eljáró fővárosi és
megyei
kormányhivatal

Gottsegen György
Országos
Kardiológiai
Intézet

egészségügyért március 31.
felelős miniszter
által vezetett
minisztérium,
országos
tisztifőorvos,
Központi
Statisztikai
Hivatal

valamennyi
onkológiai
feladatok ellátása
céljából

fővárosi és
a tárgyévet
megyei
követő január
kormányhivatal 20.
népegészségügyi
feladatkörében
eljáró járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

szervezett
járóbetegszakrendelés és
fekvőbeteg
osztály, részleg

szakterületi
állandó
minőségügyi
szakfőorvos,
Országos
Onkológiai
Intézet

fővárosi és megyei népegészségügyi január 31.
kormányhivatal feladatkörében
népegészségügyi eljáró fővárosi és
feladatkörében megyei
eljáró járási
kormányhivatal
(fővárosi kerületi)
hivatala
Országos
egészségügyért a tárgyévet
Onkológiai Intézet felelős miniszter követő április
által vezetett
15.

minisztérium,
országos
tisztifőorvos,
Központi
Statisztikai
Hivatal
1620/09

3026/1/09

3026/2/09

Jelentés a
évenkénti
rehabilitáció fekvőés járóbeteg
tevékenységéről

valamennyi,
rehabilitációt
végző fekvő- és
járóbeteg-ellátó
osztály, részleg,
ambulancia,
ortetikaiprotetikai
szakrendelő
(szakorvosi, nem
szakorvosi),
nappali kórház,
kivéve pszichiátria

Országos Orvosi a tárgyévet
Rehabilitációs
követő január
Intézet, területi 31.
állandó
minőségügyi
szakfőorvos

Országos Orvosi
Rehabilitációs
Intézet

egészségügyért a tárgyévet
felelős miniszter követő április
által vezetett
30.
minisztérium,
országos
tisztifőorvos

Az egészségügyi
folyamatos/ szakterület
szolgáltatók
évenkénti
szerinti
hatósági
valamennyi
szakfelügyeletéről,
egészségügyi
szakmai
szolgáltató
minőségértékelésér
egészségügyért
ől és a minőségügyi
felelős miniszter
vezetőkről szóló
által vezetett
33/2013. (V. 10.)
minisztérium
EMMI rendelet
szerinti kötelező
klinikai audit
jelentések

egészségügyért folyamatos
felelős miniszter
által vezetett
minisztérium

Minőségügyi
évenkénti
szakfőorvosok és
szakterületi vezetők
éves klinikai audit
beszámolója

valamennyi
minőségügyi
szakfőorvos és
szakterületi
vezető

egészségügyért a tárgyévet
felelős miniszter követő április
által vezetett
30.
minisztérium

egészségügyért

Központi

Központi
Statisztikai
Hivatal

a tárgyévet
követő március
31.

a tárgyévet

3027/06

4029/09

4133/06

Összesítő jelentés a évenkénti
veleszületett
rendellenességgel
sújtott magzatokról,
újszülöttekről,
csecsemőkről
(Veleszületett
Rendellenességek
Országos
Nyilvántartása)

Jelentés az
egészségügyi
szakképzésről

Épületkataszter a
fekvőbeteg-ellátó
intézetekről

felelős miniszter
által vezetett
minisztérium

Statisztikai
Hivatal

országos
tisztifőorvos

egészségügyért a tárgyévet
felelős miniszter követő április
által vezetett
30.
minisztérium
népegészségügyi
feladatkörében
eljáró fővárosi és
megyei
kormányhivatal
Központi
Statisztikai
Hivatal

eseményhez egészségügyi
kötődő
szakképzést
folytató
intézmények (a
szakképzésről
szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény
alapján)

Energiakataszter a

Állami
Egészségügyi
Ellátó Központ

az eseményt
követő 15. nap

egészségügyi
szakképzést
folytató
intézmény
fenntartója

többévenkén állami fenntartású Állami
ti
fekvőbeteg-ellátó Egészségügyi
intézmények, az Ellátó Központ
orvos-, illetve
egészségtudomán
yi karral
rendelkező
egyetemek,
továbbá az
egyházi,
alapítványi és
magán
fekvőbeteg-ellátó
intézmények
Állami
Egészségügyi
Ellátó Központ

4134/06

követő június
30.

a tárgyévet
követő január
15.

országos
a tárgyévet
tisztifőorvos,
követő június
egészségügyért 30.
felelős miniszter
által vezetett
minisztérium

többévenkén állami fenntartású Állami

a tárgyévet

fekvőbeteg-ellátó
intézetekről

ti

fekvőbeteg-ellátó Egészségügyi
intézmények, az Ellátó Központ
orvos-, illetve
egészségtudomán
yi karral
rendelkező
egyetemek,
továbbá az
egyházi,
alapítványi és
magán
fekvőbeteg-ellátó
intézmények
Állami
Egészségügyi
Ellátó Központ

6001/09

Jelentés szülészeti
eseményről

6002/09

Országos
vérkészítményelőállítási és felhasználási
jelentés

országos
a tárgyévet
tisztifőorvos,
követő június
egészségügyért 30.
felelős miniszter
által vezetett
minisztérium

havonkénti/ szülészetiországos
évenkénti
nőgyógyászati
tisztifőorvos
osztályok,
háziorvosok, az
eseményt észlelő
orvosok
országos
tisztifőorvos

évenkénti

a tárgyhót
követő 10. nap

Központi
a tárgyévet
Statisztikai
követő január
Hivatal, Állami
31.
Egészségügyi
Ellátó Központ,
egészségügyért
felelős miniszter
által vezetett
minisztérium

az Országos
Országos
Vérellátó Szolgálat Vérellátó
területi szervei, a Szolgálat
szerződés alapján Központja
vért vevő
osztályok/
részlegek és a
vérkészítményt
felhasználó
egészségügyi

követő április
15.

a tárgyévet
követő január
15.

szolgáltatók
Országos Vérellátó egészségügyért a tárgyévet
Szolgálat
felelős miniszter követő február
Központja
által vezetett
28.
minisztérium,
országos
tisztifőorvos,
Országos
Gyógyszerészeti
és Élelmezésegészségügyi
Intézet, Állami
Egészségügyi
Ellátó Központ,
Központi
Statisztikai
Hivatal,
népegészségügyi
feladatkörében
eljáró fővárosi és
megyei
kormányhivatal
* Az adatszolgáltatás beérkezési határideje: ha a megjelölt dátum munkaszüneti nap vagy heti
pihenőnap, a határidő a következő munkanap.
”
2. melléklet a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelethez
„7. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez
ORSZÁGOS ELLÁTÁS KAPACITÁS JELENTÉS
Lapszám:
NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
..................... év ................................................ hó .......... nap .......... óra
Ügyeletes(ek) neve: ....................................................., ..........................................................
NNK telefon-/faxszáma: ...........................................................................................................
Akut ellátások
Kód

Megnevezés

01

Sebészeti (hasi, ér, mellkas stb.)

02

Traumatológiai

03

Idegsebészeti és neurotraumatológiai

04

Égési sérülések ellátása

05

Urológiai

06

Szemészeti

07

Fül-orr-gégészeti

08

Szájsebészeti

Üres ágy

09

Gyermeksebészeti

10

Belgyógyászati, Kardiológiai

12

Stroke-ellátás

13

Organikus ideggyógyászati

14

Pulmonológiai (bronchológiai)

15

Gyermekgyógyászati

16

Neonatális Intenzív Centrumok (NIC), (PIC)

17

Felnőtt intenzív

18

Szülészeti és nőgyógyászati

20

Toxikológiai

21

Psychiátriai

Diagnosztikai és terápiás egységek, eszközök
Egység/eszköz képesség mutató
22

Sürgősségi betegellátó egység (ágy)

25

CT (működőképesség igen – nem)

26

MRI (működőképesség igen – nem)

Kapacitás

Lélegeztető gép (darab)
..................................................
aláírás
”
3. melléklet a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelethez
„2. melléklet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelethez
A

B

1 Intézet

Számlaszám

2 Nemzeti Népegészségügyi Központ

10032000-00290438-00000000

3 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

10032000-00290050-00000000

4 Emberi Erőforrások Minisztériuma

10032000-01425190-00000000

5 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10025004-00299657-00000000

6 Baranya Megyei Kormányhivatal

10024003-00301019-00000000

7 Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00299578-00000000

8 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

10027006-00302852-00000000

9 Csongrád Megyei Kormányhivatal

10028007-00302584-00000000

10 Fejér Megyei Kormányhivatal

10029008-00305350-00000000

11 Budapest Főváros Kormányhivatala

10023002-00301253-00000000

12 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00299633-00000000

13 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

10034002-00301954-00000000

14 Heves Megyei Kormányhivatal

10035003-00299619-00000000

15 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

10045002-00301947-00000000

16 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

10036004-00304270-00000000

17 Nógrád Megyei Kormányhivatal

10037005-00299547-00000000

18 Pest Megyei Kormányhivatal

10023002-00332873-00000000

19 Somogy Megyei Kormányhivatal

10039007-00301129-00000000

20 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

10044001-00302285-00000000

21 Tolna Megyei Kormányhivatal

10046003-00306014-00000000

22 Vas Megyei Kormányhivatal

10047004-00299523-00000000

23 Veszprém Megyei Kormányhivatal

10048005-00299516-00000000

24 Zala Megyei Kormányhivatal

10049006-00303066-00000000

”
4. melléklet a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelethez
A 2/2014. EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:17 mezője helyébe a következő mező
lép:
(B)
(Adatszolgáltató)
(17.)

Nemzeti Népegészségügyi Központ

5. melléklet a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelethez
1. A 20/2015. EMMI rendelet 1. melléklet B) része a következő 14. ponttal egészül ki:
(Központi hivatalok)
„14. A Nemzeti Népegészségügyi Központnál
14.1. a közbeszerzési eljárásban részt vevő munkakör
14.2. a gyorsreagálási, a humánpolitikai, az igazgatási és a járványügyi feladatokat ellátó szervezeti
egység vezetője
14.3. a gazdasági vezető
14.4. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer
biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
14.5. Nemzeti Biztonsági Laboratórium vezetője és helyettese
14.6. az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálattal kapcsolatos munkakör”
2. Hatályát veszti a 20/2015. EMMI rendelet 1. melléklet C) rész 5. pontja.
1

A 26. § a 29. § (2) bekezdése alapján 2018. december 1-jén lép hatályba.

