
39/2009. (XI. 19.) EüM rendelet a fertızı betegségek és a járványok megelızése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekrıl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról 

Hatályosság: 2009.11.20 - 2009.11.21 
 
 
Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában foglalt 
felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 161/2006. (VII. 28.) 
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el: 

1. § A fertızı betegségek és a járványok megelızése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekrıl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 16. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(5) Az országos tisztifıorvos járványveszély esetén úgy rendelkezhet, hogy a járványveszélyt kiváltó 
betegség elleni védıoltásban az 5. § (1) bekezdése szerinti személyek részesülhetnek.” 

Az ÁNTSZ védıoltással kapcsolatos feladatai 

 
16. § (1) A kistérségi intézet 
a) illetékességi területén gondoskodik a védıoltások jogszabályban foglaltaknak megfelelı 

végrehajtásáról, 
b) gondoskodik a védıoltáshoz szükséges oltóanyagokról és azok megfelelı szétosztásáról, 
c) oltóanyag nyilvántartást vezet, elszámoltatja az oltóorvost a kiadott oltóanyag felhasználásáról, 
d) ellenırzi a területi védını által vezetett oltási nyilvántartásokat és az oltóorvos oltási 

dokumentációját, 
e) rögzíti az EFRIR Védıoltási alrendszerébe az oltásokkal kapcsolatos adatokat, és karbantartja 

azokat, 
f) határozattal elrendeli a védıoltásra kötelezett személy oltását, ha az a 14. § (1)–(2) bekezdésében 

foglaltaknak nem tesz eleget. 
(2) A regionális intézet 
a) illetékességi területén gondoskodik az oltóanyagok beszerzésérıl, elıírásszerő tárolásáról, 

nyilvántartásáról és felhasználásáról, 
b) vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt hiányosságok 

megszüntetésérıl, 
c) a védıoltások helyszínén rendszeresen ellenırzi azok végrehajtását, 
d) ellenırzi a kistérségi intézetek védıoltásokkal kapcsolatos tevékenységét, 
e) ellenırzi az oltóhelyek védıoltásokkal kapcsolatos munkáját, 
f) kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövıdménnyel járó eseteket. 
(3) Az OEK 
a) megtervezi a kötelezı védıoltások végrehajtásához szükséges oltóanyagok országos mennyiségét, 

meghatározza minıségi jellemzıit, továbbá gondoskodik annak beszerzésérıl, 
b) javaslatot tesz új védıoltások bevezetésére, 
c) évente kiadja a ML-t, 
d) elemzi és értékeli az ország lakosságára vonatkozó átoltottságot, 
e) szakmai felügyeleti tevékenysége keretében ellenırzi a regionális intézetek védıoltási munkáját, 
f) súlyos oltási szövıdmény vagy oltási baleset elıfordulásakor helyszíni vizsgálatot végez, továbbá 

laboratóriumában vizsgálja a szövıdményt vagy reakciót okozott oltóanyagot. 
(4) Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal 
a) meghatározza az állami egészségügyi tartalékban szereplı oltóanyagok milyenségét és 

mennyiségét, és ezek tekintetében javaslatot tesz az egészségügyi miniszternek a szükséges 
költségvetési források mértéke tekintetében, 



b) felügyeli és engedélyezi az állami egészségügyi tartalék keretében tárolt oltóanyagok kiadását, 
c) az OEK-kel együttmőködve figyelemmel kíséri a hazai védıoltási tevékenységet, közremőködik a 

hazai éves oltóanyagterv elkészítésében és az új védıoltások bevezetésére vonatkozó javaslat 
elıkészítésében. 

 
5. § (1) A magyar állampolgárt, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó azon személyt, aki a szabad mozgás 
és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, a 
tartózkodási engedéllyel rendelkezı, bevándorolt, letelepedett vagy befogadott harmadik országbeli 
állampolgárt, továbbá a menekültet és menedékest életkorhoz kötötten 

a) gümıkór (tuberculosis), 
b) torokgyík (diphtheria), 
c) szamárköhögés (pertussis), 
d) merevgörcs (tetanus), 
e) gyermekbénulás (poliomyelitis anterior acuta), 
f) kanyaró (morbilli), 
g) rózsahimlı (rubeola), 
h) mumpsz (parotitis epidemica), 
i) b típusú Haemophilus influenzae (Hib), 
j) hepatitis B 
ellen védıoltásban kell részesíteni. 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 

 

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. 
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