337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 362/2006. (XII.
28.) Korm. rendelet módosításáról, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes
egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény végrehajtásával összefüggı módosításáról
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A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói
hatáskörében és az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint
az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4)
bekezdésében,
a 11. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4)
bekezdés d) pontjában,
a 20. és a 21. § tekintetében az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1)
bekezdés i) és j) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti
államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A Szolgálat központi szervei
a) az önállóan mőködı és gazdálkodó, központi közhatalmi költségvetési szervként,
budapesti székhellyel mőködı OTH, amelynek vezetıje az országos tisztifıorvos, valamint
b) az 1. számú mellékletben meghatározott, közszolgáltató költségvetési szervként önállóan
mőködı, az OTH irányítása alá tartozó országos intézetek, amelyek vezetıje a
fıigazgató.”
3. § (1) A Szolgálat központi szervei
a) az önállóan gazdálkodó és teljes jogkörrel rendelkezı központi költségvetési szervként,
budapesti székhellyel mőködı OTH, amelynek vezetıje az országos tisztifıorvos, valamint
b) az 1. számú mellékletben meghatározott, részjogkörrel rendelezı, részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervként mőködı, az OTH irányítása alá tartozó országos
intézetek. Az országos intézet vezetıje a fıigazgató.
2. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

„(1) A Szolgálat területi szervei az OTH irányítása alatt mőködı regionális intézetek. A
regionális intézet önállóan mőködı költségvetési szerv. A regionális intézet vezetıje a
regionális tisztifıorvos.”
4. § (1) A Szolgálat területi szervei az OTH közvetlen irányítása alatt mőködı regionális
intézetek. A regionális intézet részjogkörrel rendelkezı, részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv. A regionális intézet vezetıje a regionális tisztifıorvos.
3. § Az R. 6. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az OTH alaptevékenységének teljes körő ellátása mellett, a szabad kapacitása
kihasználásával kiegészítı, valamint – az alapító okiratában meghatározott arányban –
kisegítı és vállalkozási tevékenységet végezhet.”
4. § Az R. 8. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A regionális intézet alaptevékenységének teljes körő ellátása mellett, a szabad kapacitása
kihasználásával kiegészítı, valamint – az alapító okiratában meghatározott arányban –
kisegítı és vállalkozási tevékenységet végezhet.”
5. § (1) Az R. 10. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)
„a) az Eütv.
aa) 56. § (6) bekezdése,
(6) A NER végrehajtása érdekében az egészségügyi államigazgatási szerv ellátja a nemzeti NER tájékoztatási
központ feladatait.

ab) 140/A. § (3) bekezdése,
ac) 149/C. § (3) bekezdése,
ad) 243. § (7) bekezdése,”
(szerinti feladatok ellátására.)
(4) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki
a) az Eütv.
aa) 140/A. §-ának (3) bekezdése,
ab) 149/C. §-ának (3) bekezdése,
ac) 243. §-ának (7) bekezdése,
(2) Az R. 10. § (4) bekezdés c) pontja a következı cf) alponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki
a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény)
„cf) 60/A. §-a”
(szerinti feladatok ellátására.)
„60/A. § (1) A személyi jog engedélyezése iránti kérelem benyújtásával egyidejőleg a kérelmezı hatósági
bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen elıélető és nem áll a gyógyszerész foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bőnügyi nyilvántartó szerv az
egészségügyi államigazgatási szerv részére – annak a személyi jog engedélyezése iránti kérelem elbírálása
céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa. Az adatigénylés során az egészségügyi államigazgatási
szerv a (2) bekezdésben meghatározott adatokat igényelheti a bőnügyi nyilvántartó szervtıl.

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv a személyi jog gyakorlásának idıtartama alatt lefolytatott hatósági
ellenırzés keretében ellenırzi azt is, hogy a személyi joggal rendelkezı gyógyszerész büntetlen elıélető,
valamint, hogy nem áll a gyógyszerész foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenırzés céljából az
egészségügyi államigazgatási szerv adatot igényelhet a bőnügyi nyilvántartási rendszerbıl. Az adatigénylés
kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a személyi joggal rendelkezı gyógyszerész büntetlen elıélető-e, valamint,
hogy a gyógyszerész foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az egészségügyi államigazgatási szerv
a) a személyi jog engedélyezése iránti eljárás jogerıs befejezéséig vagy
b) a személyi jog gyakorlásának engedélyezése esetén a hatósági ellenırzés idıtartamára vagy az engedély
visszavonására irányuló eljárásban az eljárás jogerıs befejezéséig
kezeli.”

(3) Az R. 10. § (4) bekezdése a következı e)–g) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)
„e) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. törvény 14/A. §
(1) bekezdése,
„14/A. § (1) Az egészségügyért felelıs miniszter irányító szervi jogosítványai közül a (2) bekezdés szerinti
jogosítványokat az egészségügyi államigazgatási szerv kormányrendeletben kijelölt középirányító szervére
ruházza át.
(2) A középirányító szerv
a) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erıforrásokkal (így
különösen: az elıirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerő és hatékony gazdálkodás
követelményeit, továbbá számon kéri, ellenırzi e követelmények érvényre juttatását;
b) megállapítja az irányítása alá tartozó azon költségvetési szervek éves költségvetését, illetve költségvetési
keretét és azon kiemelt kiadási és bevételi elıirányzatokat, amelyek megállapítása nem tartozik az Országgyőlés,
a Kormány vagy törvény alapján más személy, szerv, testület hatáskörébe;
c) gyakorolja a hatáskörébe utalt elıirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -felhasználási
jogköröket;
d) felülvizsgálja, illetve értékeli az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit;
e) megállapítja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát, elıirányzat-maradványát,
egyidejőleg meghatározva a kötelezettségvállalással nem terhelt elıirányzat-maradvány felhasználásának célját,
rendeltetését;
f) megállapítja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszám-elıirányzatát (létszámkeretét).”

f) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 4. § (12) bekezdése, 21. § (2) bekezdése,
valamint 21/A. § (1)–(3) és (5) bekezdése,
„(12) Az atomenergia alkalmazása körében szervezett munkavégzés, valamint bármely egyéb jogviszony alapján
munkatevékenységet végzık külön jogszabály szerint képzésben és továbbképzésben (a továbbiakban együtt:
képzés) vesznek részt. Aki képzı tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az egészségügyi
államigazgatási szervnél bejelenteni. A bejelentésben – ha a bejelentı egyéni vállalkozó – meg kell jelölni a
bejelentı természetes személyazonosító adatait. A bejelentés alapján az egészségügyi államigazgatási szerv a
tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a bejelentı természetes
személyazonosító adatait.”
„21. (2) A hatósági jóváhagyást az egészségügyi államigazgatási szerv adja meg.
21/A. § (1) A tulajdont szerzı természetes személy, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet
képviseleti joggal rendelkezı tagjai a hatósági jóváhagyást megelızıen igazolják, hogy megfelelnek a 21. § (3)
bekezdés b) pontjában meghatározott követelményeknek, valamint
a) hatósági bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy a 21. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró
ok velük szemben nem áll fenn vagy
b) kérik, hogy az arra vonatkozó adatokat, amely szerint a 21. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró
ok velük szemben nem áll fenn, a bőnügyi nyilvántartó szerv az egészségügyi államigazgatási szerv részére –
annak a jóváhagyás iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.
(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv a hatósági ellenırzés keretében ellenırzi azt is, hogy a tulajdonos,

illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet képviseleti joggal rendelkezı tagjai megfelelnek-e a
21. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek. A hatósági ellenırzés céljából az egészségügyi
államigazgatási szerv adatot igényelhet a bőnügyi nyilvántartási rendszerbıl. Az adatigénylés kizárólag a 21. §
(3) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokra irányulhat.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat az egészségügyi államigazgatási szerv a jóváhagyás
iránti kérelem jogerıs elbírálásáig, a (2) bekezdés szerinti személyes adatokat a hatósági ellenırzés
idıtartamára, illetve a tulajdonjog megszőnéséig kezeli.
(5) Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a (2) bekezdés szerinti hatósági ellenırzés során megállapítja,
hogy a tulajdont szerzı természetes személy, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet
képviseleti joggal rendelkezı valamely tagja nem felel meg a 21. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott
követelménynek, felhívja a nevezettet, hogy harminc munkanapon belül a tulajdonjogot szüntesse meg, és errıl
értesítse az egészségügyi államigazgatási szervet.”

g) a humángenetikai adatok védelmérıl, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint
a biobankok mőködésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Btv.)
ga) 26. § (6) bekezdése,
(6) Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásától elkülönített
nyilvántartást vezet a biobankokról, illetve érvényes kutatási engedély alapján genetikai mintát, adatot tároló
intézményekrıl, amely nyilvánosan hozzáférhetı. A nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatokat a mőködést,
illetve a kutatási tervet engedélyezı hatóságok, illetve személyek az engedély kiadását követıen haladéktalanul
átadják a nyilvántartásnak. A nyilvántartás genetikai adatokat nem tartalmazhat.

gb) 28. § (5) bekezdése”
(5) A genetikai minták és adatok (2) és (3) bekezdésekben foglalt továbbítását az egészségügyi államigazgatási
szerv részére a továbbítást megelızıen, személyazonosításra alkalmatlan módon be kell jelenteni. A bejelentés
során meg kell jelölni, hogy a harmadik országba történı adattovábbítás feltételei a személyes adatok megfelelı
szintő védelme tekintetében mely, az Avtv.-ben meghatározott jogcím alapján kerültek meghatározásra.

(szerinti feladatok ellátására.)
(4) Az R. 10. § (5) bekezdése a következı j) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a regionális intézetet jelöli ki)
„j) a Btv.
ja) 22. § (1) bekezdése,
22. § (1) Biobankot genetikai vizsgálatokra, illetve meghatározott orvostudományi kutatások végzésére jogosult
egészségügyi szolgáltató az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyével létesíthet és tarthat fenn.

jb) 25. § (4) bekezdése,
(4) A biobankot létesítı egészségügyi szolgáltató és más intézmény tájékoztatja az egészségügyi államigazgatási
szervet az (1) bekezdésben említett felelıs személy nevérıl a felelısségi körébe tartozó konkrét intézményi
feladatok megjelölésével.

jc) 27. § (5) bekezdése,”
(5) A biobankká történı átalakuláshoz, illetve a biobank létesítéséhez az egészségügyi államigazgatási szerv
engedélye szükséges.

(szerinti feladatok ellátására.)
6. § Az R. 11. §-a a következı h) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként – ha e rendelet vagy külön jogszabály
eltérıen nem rendelkezik – a Szolgálatot jelöli ki)
„h) az Eüak. 16/A. §-a,”
(szerinti feladatok ellátására.)
7. § Az R. 13. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI.
törvény 4. § (5) bekezdés b) pont ba) és bc) alpontja, c) pont ca) és cc) alpontja, valamint d)
pont db) alpontja szerinti feladatok ellátására egészségügyi államigazgatási szervként az
OÉTI-t jelöli ki.”
„b) táplálkozás-egészségügy szakterületen
ba) vizsgálatokat végez a lakosság táplálkozási helyzetére, tápláltsági állapotára, a táplálkozás és az egészségi
állapot közötti összefüggésekre vonatkozóan,
bb) a ba) alpont szerinti feladatokkal összefüggésben táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez, különös
tekintettel a vendéglátás – ezen belül kiemelten a munkahelyeken, az egészségügyi intézményekben, az oktatási és
nevelési intézményekben, továbbá a szociális ellátás, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás keretében
bármely formában nyújtott étkeztetés – területén a szolgáltatott élelmiszerekre, ételekre, étrendre vonatkozóan,
tápanyagszámítással és biokémiai elemzéssel,
bc) a ba) és a bb) alpont szerinti területeken közremőködik a táplálkozás-egészségügyi elıírások
kidolgozásában,
bd) a ba)–bc) alpont szerinti feladatok végrehajtásával összefüggı eredményekrıl tájékoztatja az élelmiszerláncbiztonsági tudományos szervet;

8. § Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Kémiai Biztonsági
Intézetet jelöli ki a Kbtv.
a) 6. § (1) és (2) bekezdése,
6. § (1) A veszélyes anyagokat és a veszélyes készítményeket – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a
Magyarország területén gyártó, illetve forgalmazó az azokkal kapcsolatos gyártási, illetve forgalomba hozatali
tevékenység megkezdésével egyidejőleg, külön jogszabályban foglaltak szerint, a biztonsági adatlap, illetve a
külön jogszabályban meghatározott esetben a címketerv 7. § szerinti csatolásával bejelenti, ha a veszélyes anyag
az 5. § (3) bekezdése szerinti magyarországi jegyzékben, illetve a veszélyes készítmény a terméknyilvántartásban még nem szerepel.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérıen nem kell bejelenteni a kizárólag ellenırzött körülmények között
végzett kutatási és fejlesztési célra, kísérleti gyártásra és nem termelıüzemi mérető kipróbálásra gyártott,
illetıleg forgalmazott veszélyes anyagokat vagy veszélyes készítményeket. A magyarországi gyártó, illetıleg
forgalmazó a rendelkezésre álló, a veszélyesség meghatározása, a tevékenységet végzı egészségének biztonsága
szempontjából lényeges adatokat és információkat ebben az esetben is köteles a tevékenységet végzı
rendelkezésére bocsátani. Minden olyan magyarországi gyártónak vagy forgalmazónak, aki (amely) a bejelentés
mellızésével élni kíván, az egészségügyi államigazgatási szerv által hozzáférhetı írásbeli nyilvántartást kell
vezetnie a gyártott, illetıleg forgalomba hozott veszélyes anyagról vagy veszélyes készítményrıl, a feliratozási és
mennyiségi adatokról. A magyarországi gyártót, illetve forgalmazót a bejelentés mellızésének lehetısége a
gyártástól, illetıleg a forgalomba hozataltól vagy ezek megkezdésétıl számított egy évig illeti meg, amely az
egészségügyi államigazgatási szerv engedélyével egy évig meghosszabbítható, ha a magyarországi gyártó, illetve
forgalmazó a meghosszabbítás szükségességét indokolja.

b) 7. §-a,
7. § (1) A veszélyes anyagokat az egészségügyért felelıs miniszter rendeletében meghatározott bejelentılapon
kell bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szerv részére.
(2) A bejelentı a bejelentılaphoz csatolja a biztonsági adatlapot, illetve külön jogszabályban meghatározott
esetben a címketervet. Az egészségügyi államigazgatási szerv további adatszolgáltatásra hívhatja fel a
bejelentıt.
(3) A veszélyes anyag bejelentésével kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatásért, az adatok hitelességéért a
bejelentı a felelıs.
(4) A bejelentés tudomásulvételérıl az egészségügyi államigazgatási szerv az elıírt mellékletekkel rendelkezı
bejelentılap beérkezésétıl számított tíz munkanapon belül, az (1) bekezdés szerinti bejelentılap igazoló
szelvényének megküldésével értesíti a bejelentıt. A bejelentett veszélyes anyagot az egészségügyi
államigazgatási szerv felveszi az 5. § (3) bekezdése szerinti magyarországi jegyzékbe.

c) 8. § (5) bekezdése,
(5) A bejelentés tudomásulvételérıl az egészségügyi államigazgatási szerv az elıírt mellékletekkel rendelkezı
bejelentılap beérkezésétıl számított tíz munkanapon belül, a bejelentılap igazoló szelvényének megküldésével
értesíti a bejelentıt.

d) 20. § (2) bekezdése,
(2) A tevékenységhez legalkalmasabb veszélyes anyag, illetve veszélyes készítmény kiválasztásához – szükség
esetén – az egészségügyi államigazgatási szervtıl vélemény kérhetı.

e) 23. §-a,
23. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények országos
nyilvántartása, illetıleg a terméknyilvántartás keretében győjti, feldolgozza és rendszerezi a felsoroltakkal
kapcsolatos toxikológiai, közegészségügyi és klinikai adatokat.
(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti országos nyilvántartást, illetve – veszélyes
készítmények esetén a terméknyilvántartást – a bejelentett adatok alapján vezeti. A veszélyes anyagok, illetve a
veszélyes készítmények törzskönyvezését, jegyzékbe vételét, illetıleg nyilvántartásba vételét végzı szerv az (1)
bekezdésben megjelölt adatokat az egészségügyi államigazgatási szervnek megküldi.
(3) Az egészségügyi államigazgatási szerv a veszélyes anyagokra, illetve a veszélyes készítményekre vonatkozó,
általa nyilvántartott adatokról – a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvénynek a közérdekő adatok nyilvánosságára irányadó rendelkezései szerint – megkeresésre
felvilágosítást ad. Az egészségügyi államigazgatási szerv biztosítja az ezen adatokhoz történı folyamatos – napi
24 órás hozzáférés lehetıségét.
(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv az (1) bekezdésben meghatározott adatokon kívül megkeresésre
felvilágosítást ad az ELINCS és az EINECS, valamint az Európai Közösség (EU) e törvény alkalmazásával
összefüggı irányelveinek tartalmáról.
(5)
(6) A Magyarország területén elıforduló bármilyen eredető, vegyi anyag okozta emberi mérgezési esetet az
egészségügyért felelıs miniszter által meghatározott módon az egészségügyi államigazgatási szervhez be kell
jelenteni.

f) 25. § (5) bekezdése,
(5) A tárcaközi bizottság operatív tevékenységét az egészségügyi államigazgatási szervnél mőködı titkárság
segíti.

g) 26/A. §-a
26. § Amennyiben a 25. § szerinti tárcaközi bizottság bármely tagjának vagy a 32. § (1) bekezdése alapján
ellenırzésre jogosult hatóságok kezdeményezésére a rendelkezésre álló új adatok alapján megállapítja, hogy
valamely veszélyes anyag e törvény osztályozási, feliratozási (címkézési) vagy csomagolási elıírásainak
betartása mellett is veszély jelenthet az emberre, környezetre, a tárcaközi bizottság a veszélyes anyag
újraosztályozását javasolhatja, illetve – az újraosztályozás elvégzéséig vagy egyéb módon meghatározott idıre –
javaslatot tehet a 32. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti hatóság számára a forgalomba hozatalnak az ország
területén történı megtiltására vagy külön feltételekhez kötésére. A javaslatról, illetıleg meghozott
intézkedéseirıl az eljáró hatóság haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot, illetıleg a többi tagállam
illetékes hatóságát az intézkedés indoklásával.

szerinti feladatok ellátására.”

14. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Kémiai Biztonsági Intézetet jelöli ki a
Kbtv. 5. § (3) bekezdése, 6. § (1) és (2) bekezdése, 7. §-a, 8. § (5) bekezdése, 20. § (2) bekezdése, 23. §-a, 25. §
(5) bekezdése, 26/A. §-a szerinti feladatok ellátására.

9. § Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Kémiai Biztonsági
Intézetet jelöli ki a Kbtv.
a) 6. § (1) és (2) bekezdése,
b) 7. §-a,
c) 8. § (5) bekezdése,
d) 10. § (3) bekezdése,
e) 20. § (2) bekezdése,
f) 23. §-a,
g) 25. § (5) bekezdése,
h) 26/A. §-a
szerinti feladatok ellátására.”
Ezt sztem tévesen 2x írták (ld. Feljebb 8. §)
2015. június 1-jén lép hatályba.
10. § Az R. 19. § (1) bekezdése a következı mondattal egészül ki:
19. § (1) A Kormány gyógyszerészeti államigazgatási szervként az Országos Gyógyszerészeti Intézetet (a
továbbiakban: OGYI) jelöli ki.

„Az OGYI önállóan mőködı és gazdálkodó, központi közszolgáltató költségvetési szerv.”
11. § Az R. 19/A. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„19/A. § A Kormány az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/A. §-a
szerinti feladatok ellátására gyógyszerészeti államigazgatási szervként az OGYI-t jelöli ki.”
19/A. §A Kormány a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII.
törvény 76. § (4) bekezdése szerinti feladatok ellátására egészségügyi államigazgatási
szervként az OGYI-t jelöli ki.
12. § (1) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X.
28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés
lép:
„(1) A Hivatal önállóan mőködı és gazdálkodó, országos illetékességő központi közhatalmi
költségvetési szerv.”
1. § (1) A Hivatal önálló hatáskörő országos illetékességő központi államigazgatási szerv.

(2) Az R1. 1. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) Az orvostechnikai eszköznek való minısítés, az orvostechnikai eszköz osztályba
sorolása, nyilvántartásba vétele, forgalmazásának és használatának korlátozása és megtiltása

iránt indult, orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésével és
nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások, az orvostechnikai eszközök idıszakos
felülvizsgálatára való kijelöléssel kapcsolatos eljárások, az egyszer használatos eszközök
újrafelhasználhatóvá tételével kapcsolatos eljárások, valamint az egyedi méretvétel alapján
készült orvostechnikai eszközök társadalombiztosítási támogatásához szükséges ellenırzésre
irányuló eljárások kivételével a Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetıjének
az elsı fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.”
(3) Az orvostechnikai eszköznek való minısítés, az orvostechnikai eszköz osztályba
sorolása, nyilvántartásba vétele, forgalmazásának és használatának korlátozása és megtiltása
iránt indult, valamint az egyedi méretvétel alapján készült orvostechnikai eszközök
társadalombiztosítási támogatásához szükséges ellenırzésére irányuló eljárások kivételével a
Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény
központi államigazgatási szerv vezetıjének az elsı fokú döntése elleni fellebbezést kizáró
rendelkezése nem alkalmazható.
13. § (1) Az R1. 2. §-a a következı (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Hivatal látja el a szakképzésrıl szóló 1993. LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés e) és g)
pontja szerinti,
a) a vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvétellel,
b) a vizsgaelnöki névjegyzék elkészítésével, kiadásával és nyilvántartásával, valamint
c) a szakmai vizsgabizottság elnökének megbízásával
kapcsolatos feladatokat.”
(2) Az R1. 2. § (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(6) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a Hivatalt jelöli ki az Eütv. 110. §
(17) és (19)–(22) bekezdése szerinti feladatok ellátására.”
(6) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a Hivatalt jelöli ki az Eütv. 110. § (17)–(22) bekezdései
szerinti feladatok ellátására.

14. § Az R1. 2/C. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„2/C. § A 2. § (1) bekezdés e) pontja, (3), (4) és (6) bekezdése, a 2/B. §, valamint a 2/E. § a)–
b) pontja és a 3/B. § szerinti esetben a másodfokú eljárás az Egészségbiztosítási Felügyelet
hatáskörébe tartozik.”
2/C. § A 2. § (1) bekezdésének e) pontja, a (3), (4) és (6) bekezdése, valamint a 2/B. § szerinti esetben a
másodfokú eljárás az Egészségbiztosítási Felügyelet hatáskörébe tartozik.

15. § Az R1. 2/E. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„2/E. § A Kormány a Hivatalt jelöli ki az Eütv.
a) 110. § (10) bekezdése,
(10) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérıen
a) az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személy, aki Magyarországon elismerhetı
egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik, továbbá

b) az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személy, akinek egészségügyi szakképesítést igazoló
okirata a Magyar Köztársaság területén megszerezhetı szakképesítéssel egyenértékőként nem ismerhetı el, de
hitelt érdemlı módon igazolja, hogy a bejelentést megelızı öt éven belül legalább három éven keresztül
rendszeresen végezte a bejelentéssel érintett egészségügyi tevékenységet valamely EGT-állam területén,
ha nem gazdasági célú letelepedés mellett kíván e törvény hatálya alá tartozó egészségügyi tevékenységet
végezni, és valamely EGT-államban letelepedettként már szolgáltatást nyújt, ezt a szándékát a
kormányrendeletben meghatározott eljárás keretében bejelenti a kormányrendeletben meghatározott hatóság
részére. A bejelentési eljárás során a valamely nem EGT-állam területén végzett egészségügyi tevékenység
figyelembevételének lehetıségét is meg kell vizsgálni.

b) 110/A. § (1) és (4) bekezdése,
„110/A. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv a bizonyítványát, illetve az oklevelét külföldön elismertetni
szándékozó személy részére – kérelmére vagy külföldi hatóság megkeresésére – a 110. § (16) bekezdés szerinti,
továbbá a mőködési nyilvántartásban szereplı adatok, valamint a (4) bekezdés szerinti igazolás vagy
adatigénylés alapján, külön jogszabályban meghatározottak szerint hatósági bizonyítványt állít ki (a
továbbiakban: jó hírnév igazolás).
(4) A jó hírnév igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtásával egyidejőleg a kérelmezı a bőnügyi nyilvántartó
szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen elıélető, valamint, hogy nem
áll az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények
fennállására vonatkozó adatokat a bőnügyi nyilvántartó szerv az egészségügyi államigazgatási szerv részére –
annak a jó hírnév igazolás kiállítása iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján –
továbbítsa. Az adatigénylés kizárólag azt tartalmazhatja, hogy a kérelmezı büntetlen elıélető-e, valamint, hogy
az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e. A kérelmezınek a jó
hírnév igazolás kiállítása iránti kérelméhez csatolnia kell az Etv. 64. § (1) bekezdése szerinti eljárás
megfizetésének igazolását.”

c) 116/C. § (11) bekezdése
(11) A továbbképzési szervezési tevékenységgel összefüggı eljárásokban a külön jogszabályban meghatározott
egészségügyi államigazgatási szerv a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság.

szerinti feladatok ellátására.”
2/E. § A Kormány a Hivatalt jelöli ki az Eütv. 110. §-a (10) bekezdésében meghatározott feladat ellátására.

16. § Az R1. a következı 3/C. §-sal egészül ki:
„3/C. § A Hivatal alaptevékenységének teljes körő ellátása mellett, szabad kapacitásának
kihasználásával kiegészítı, valamint – az alapító okiratában meghatározott arányban –
kisegítı és vállalkozói tevékenységet végezhet.”
17. § (1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) Az OEP központi szerve önállóan mőködı és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv.
Az OEP költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell
meghatározni.”
(3) Az OEP önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. Az OEP költségvetését a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni.

(2) Az R2. 1. §-a a következı (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az OEP központi szerve az alaptevékenységeinek teljes körő ellátása mellett, a szabad
kapacitásainak kihasználásával kiegészítı, valamint – az alapító okiratában meghatározott
arányban – kisegítı és vállalkozói tevékenységet végezhet.”
18. § Az R2. 2. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A REP-ek önállóan mőködı és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szervek.”
(4) A REP-ek önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok felett részjogkörrel rendelkezı költségvetési szervek.

19. § Az R2. a következı 6. §-sal egészül ki:
„6. § Az Alap vagyonának értékesítését, valamint az értékesítésig történı vagyonkezelést – a
mőködést közvetlenül szolgáló vagyonelemek kivételével – megállapodás alapján, díjazás
ellenében kizárólag a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. végezheti.”
20. § Az Országos Mentıszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Az Országos Mentıszolgálat (a továbbiakban: Mentıszolgálat) az egészségügyért felelıs
miniszter irányítása alatt álló, önállóan mőködı és gazdálkodó közszolgáltató költségvetési
szerv.”
1. § (1) Az Országos Mentıszolgálat (a továbbiakban: Mentıszolgálat) az egészségügyi miniszter irányítása alatt
álló, önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.

21. § Az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

„(1) Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ) az egészségügyért felelıs
miniszter irányítása alatt álló, önállóan mőködı és gazdálkodó közszolgáltató költségvetési
szerv.”
1. § (1) Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ) az egészségügyi miniszter irányítása alatt álló,
önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.

22. § (1) Az R. 3. számú melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete szerinti melléklet lép.
(2) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
23. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. január 1-jén lép
hatályba.
(2) A 9. § 2015. június 1-jén lép hatályba.
(3) Az R. 6. § (2) bekezdésében az „Az OTH középirányító szervként az irányítása alá
tartozó, részben önállóan gazdálkodó és részjogkörrel rendelkezı költségvetési szervek felett
a következı felügyeleti jogosítványokat gyakorolja” szövegrész helyébe az „Az OTH
középirányító szervként az irányítása alá tartozó regionális és országos intézetek felett a
következı irányítási jogosítványokat gyakorolja” szöveg lép.

(4) Az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképzési rendszerrıl szóló 122/2009. (VI. 12.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az „az Eütv. 116. § (3) bekezdése szerinti” szövegrész
helyébe az „a szakmai képzés biztosításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel
rendelkezı” szöveg lép.
(5) Hatályát veszti az R.
a) 10. § (3) bekezdés ac) alpontja,
(3) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifıorvost jelöli ki
a) az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
aa) 140/A. §-a (8) bekezdésének a) pontja,
ab) 149. §-a (2) bekezdésének b) pontja,
ac) 161. §-ának (4) bekezdése,
(4) Az (1) és a (3) bekezdés szerinti kutatást az ETT bizottságának a szakmai-etikai szakkérdésekben kiadott
szakhatósági állásfoglalása alapján az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi.

ad) 228. §-a (3) bekezdésének a) pontja,
b) a nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (9) bekezdése,
c)
d) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 6. § (5)–(7) bekezdése
szerinti feladatok ellátására.

b) 10. § (5) bekezdés ab) alpontjában az „és (2)” szövegrész,
c) 13. § (1) bekezdésében a „25. § (2) bekezdése,” szövegrész.
(6) Hatályát veszti a köztulajdonban álló gazdasági társaságok mőködésének átláthatóbbá
tételérıl szóló 175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet
(7) Az 1–8. §, a 10–22. §, valamint a (3)–(6) bekezdés 2010. január 2-án hatályát veszti. E
bekezdés 2010. január 3-án hatályát veszti.
(8) Ez a rendelet 2015. június 2-án hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A Szolgálat helyi szerveinek elnevezése, székhelye, illetékességi területe
DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ
(BÁCS-KISKUN MEGYE, BÉKÉS MEGYE, CSONGRÁD MEGYE)
ÁNTSZ Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kistérségi Intézete
Székhely:
Kecskemét
Illetékességi
Kecskeméti Kistérség
terület:
Kunszentmiklósi Kistérség
ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi Intézete
Székhely:
Baja
Bajai Kistérség
Illetékességi
terület:
Bácsalmási Kistérség
ÁNTSZ Kalocsai, Kiskırösi Kistérségi Intézete
Székhely:
Kalocsa
Illetékességi
Kalocsai Kistérség
terület:
Kiskırösi Kistérség
ÁNTSZ Kiskunhalasi, Jánoshalmai, Kiskunfélegyházai, Kiskunmajsai Kistérségi Intézete
Székhely:
Kiskunhalas
Illetékességi
Kiskunhalasi Kistérség
terület:
Jánoshalmai Kistérség
Kiskunfélegyházai Kistérség
Kiskunmajsai Kistérség
ÁNTSZ Békéscsabai, Békési, Szeghalomi Kistérségi Intézete
Székhely:
Békéscsaba
Illetékességi
Békéscsabai Kistérség
terület:
Békési Kistérség
Szeghalomi Kistérség
ÁNTSZ Gyulai, Sarkadi, Mezıkovácsházai Kistérségi Intézete
Székhely:
Gyula

Illetékességi
terület:

Gyulai Kistérség
Sarkadi Kistérség
Mezıkovácsházai Kistérség

ÁNTSZ Orosházai, Szarvasi Kistérségi Intézete
Székhely:
Orosháza
Illetékességi
Orosházai Kistérség
terület:
Szarvasi Kistérség
ÁNTSZ Szegedi, Mórahalomi Kistérségi Intézete
Székhely:
Szeged
Illetékességi
Szegedi Kistérség
terület:
Mórahalomi Kistérség
ÁNTSZ Makói, Hódmezıvásárhelyi Kistérségi Intézete
Székhely:
Makó
Illetékességi
Makói Kistérség
terület:
Hódmezıvásárhelyi Kistérség
ÁNTSZ Szentesi, Csongrádi, Kisteleki Kistérségi Intézete
Székhely:
Szentes
Illetékességi
Szentesi Kistérség
terület:
Csongrádi Kistérség
Kisteleki Kistérség

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ
(HAJDÚ-BIHAR MEGYE, JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE, SZABOLCSSZATMÁR-BEREG MEGYE)
ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete
Székhely:
Debrecen
Illetékességi
Debreceni Kistérség, kivéve Mikepércs települést
terület:
ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Intézete
Székhely:
Debrecen

Illetékességi
terület:

Balmazújvárosi Kistérség
Derecske-Létavértesi Kistérség
Hajdúhadházi Kistérség
Mikepércs

ÁNTSZ Hajdúszoboszlói, Berettyóújfalui, Püspökladányi Kistérségi Intézete
Székhely:
Hajdúszoboszló
Illetékességi
Hajdúszoboszlói Kistérség
terület:
Berettyóújfalui Kistérség
Püspökladányi Kistérség
ÁNTSZ Hajdúböszörményi, Polgári Kistérségi Intézete
Székhely:
Hajdúböszörmény
Illetékességi
Hajdúböszörményi Kistérség
terület:
Polgári Kistérség
ÁNTSZ Szolnoki Kistérségi Intézete
Székhely:
Szolnok
Illetékességi
Szolnoki Kistérség
terület:
ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézete
Székhely:
Jászberény
Illetékességi
Jászberényi Kistérség
terület:
ÁNTSZ Mezıtúri, Kunszentmártoni Kistérségi Intézete
Székhely:
Mezıtúr
Illetékességi
Mezıtúri Kistérség
terület:
Kunszentmártoni Kistérség
ÁNTSZ Karcagi, Tiszafüredi, Törökszentmiklósi Kistérségi Intézete
Székhely:
Karcag
Illetékességi
Karcagi Kistérség
terület:
Tiszafüredi Kistérség
Törökszentmiklósi Kistérség

ÁNTSZ Nyíregyházai, Ibrány-Nagyhalászi, Nagykállói, Tiszavasvári Kistérségi Intézete
Székhely:
Nyíregyháza
Illetékességi
Nyíregyházai Kistérség
terület:
Ibrány-Nagyhalászi Kistérség
Nagykállói Kistérség
Tiszavasvári Kistérség
ÁNTSZ Kisvárdai, Záhonyi Kistérségi Intézete
Székhely:
Kisvárda
Illetékességi
Kisvárdai Kistérség
terület:
Záhonyi Kistérség
ÁNTSZ Vásárosnaményi, Baktalórántházai Kistérségi Intézete
Székhely:
Vásárosnamény
Illetékességi
Vásárosnaményi Kistérség
terület:
Baktalórántházai Kistérség
ÁNTSZ Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi Intézete
Székhely:
Mátészalka
Illetékességi
Mátészalkai Kistérség
terület:
Csengeri Kistérség
Fehérgyarmati Kistérség
Nyírbátori Kistérség
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ
(BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE, HEVES MEGYE, NÓGRÁD MEGYE)
ÁNTSZ Miskolci Kistérségi Intézete
Székhely:
Miskolc
Illetékességi
Miskolci Kistérség
terület:
ÁNTSZ Edelényi, Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi Intézete
Székhely:
Edelény
Illetékességi
Edelényi Kistérség
terület:
Kazincbarcikai Kistérség
Ózdi Kistérség

ÁNTSZ Tiszaújvárosi, Mezıcsáti, Mezıkövesdi Kistérségi Intézete
Székhely:
Tiszaújváros
Illetékességi
Tiszaújvárosi Kistérség
terület:
Mezıcsáti Kistérség
Mezıkövesdi Kistérség
ÁNTSZ Encsi, Abaúj-Hegyközi, Szikszói Kistérségi Intézete
Székhely:
Encs
Illetékességi
Encsi Kistérség
terület:
Abaúj-Hegyközi Kistérség
Szikszói Kistérség
ÁNTSZ Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Tokaji Kistérségi Intézete
Székhely:
Szerencs
Illetékességi
Szerencsi Kistérség
terület:
Bodrogközi Kistérség
Sárospataki Kistérség
Sátoraljaújhelyi Kistérség
Tokaji Kistérség
ÁNTSZ Egri, Bélapátfalvai, Pétervásárai Kistérségi Intézete
Székhely:
Eger
Illetékességi
Egri Kistérség
terület:
Bélapátfalvai Kistérség
Pétervásárai Kistérség
ÁNTSZ Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Intézete
Székhely:
Hatvan
Illetékességi
Hatvani Kistérség
terület:
Gyöngyösi Kistérség
ÁNTSZ Füzesabonyi, Hevesi Kistérségi Intézete
Székhely:
Füzesabony
Illetékességi
Füzesabonyi Kistérség
terület:
Hevesi Kistérség

ÁNTSZ Salgótarjáni, Bátonyterenyei, Pásztói Kistérségi Intézete
Székhely:
Salgótarján
Illetékességi
Salgótarjáni Kistérség
terület:
Bátonyterenyei Kistérség
Pásztói Kistérség
ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete
Székhely:
Balassagyarmat
Illetékességi
Balassagyarmati Kistérség
terület:
Rétsági Kistérség
Szécsényi Kistérség

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
(GYİR-MOSON-SOPRON MEGYE, VAS MEGYE, ZALA MEGYE)
ÁNTSZ Gyıri, Pannonhalmai, Téti Kistérségi Intézete
Székhely:
Gyır
Illetékességi
Gyıri Kistérség
terület:
Pannonhalmai Kistérség
Téti Kistérség
ÁNTSZ Csornai, Kapuvár-Beledi Kistérségi Intézete
Székhely:
Csorna
Illetékességi
Csornai Kistérség
terület:
Kapuvár-Beledi Kistérség
ÁNTSZ Mosonmagyaróvári Kistérségi Intézete
Székhely:
Mosonmagyaróvár
Illetékességi
Mosonmagyaróvári Kistérség
terület:
ÁNTSZ Sopron-Fertıdi Kistérségi Intézete
Székhely:
Sopron
Illetékességi
Sopron-Fertıdi Kistérség
terület:

ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, Kıszegi Kistérségi Intézete
Székhely:
Szombathely
Illetékességi
Szombathelyi Kistérség
terület:
Csepregi Kistérség
Kıszegi Kistérség
ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete
Székhely:
Sárvár
Illetékességi
Sárvári Kistérség
terület:
Celldömölki Kistérség
ÁNTSZ Körmendi, İriszentpéteri, Szentgotthárdi, Vasvári Kistérségi Intézete
Székhely:
Körmend
Illetékességi
Körmendi Kistérség
terület:
İriszentpéteri Kistérség
Szentgotthárdi Kistérség
Vasvári Kistérség
ÁNTSZ Zalaegerszegi, Lenti, Pacsai Kistérségi Intézete
Székhely:
Zalaegerszeg
Illetékességi
Zalaegerszegi Kistérség
terület:
Lenti Kistérség
Pacsai Kistérség
ÁNTSZ Keszthelyi, Hévízi, Zalaszentgróti Kistérségi Intézete
Székhely:
Keszthely
Illetékességi
Keszthelyi Kistérség
terület:
Hévízi Kistérség
Zalaszentgróti Kistérség
ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei, Zalakarosi Kistérségi Intézete
Székhely:
Nagykanizsa
Illetékességi
Nagykanizsai Kistérség
terület:
Letenyei Kistérség
Zalakarosi Kistérség

DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
(BARANYA MEGYE, SOMOGY MEGYE, TOLNA MEGYE)
ÁNTSZ Pécsi, Sellyei, Siklósi Kistérségi Intézete
Székhely:
Pécs
Illetékességi
Pécsi Kistérség
terület:
Sellyei Kistérség
Siklósi Kistérség
ÁNTSZ Komlói, Pécsváradi, Sásdi Kistérségi Intézete
Székhely:
Komló
Illetékességi
Komlói Kistérség
terület:
Pécsváradi Kistérség
Sásdi Kistérség
ÁNTSZ Mohácsi Kistérségi Intézete
Székhely:
Mohács
Illetékességi
Mohácsi Kistérség
terület:
ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, Szentlırinci Kistérségi Intézete
Székhely:
Barcs
Illetékességi
Barcsi Kistérség
terület:
Szigetvári Kistérség
Szentlırinci Kistérség
ÁNTSZ Kaposvári, Kadarkúti Kistérségi Intézete
Székhely:
Kaposvár
Illetékességi
Kaposvári Kistérség
terület:
Kadarkúti Kistérség
ÁNTSZ Marcali, Csurgói, Fonyódi, Lengyeltóti, Nagyatádi Kistérségi Intézete
Székhely:
Marcali
Illetékességi
Marcali Kistérség
terület:
Csurgói Kistérség
Fonyódi Kistérség
Lengyeltóti Kistérség

Nagyatádi Kistérség
ÁNTSZ Siófoki, Balatonföldvári, Tabi Kistérségi Intézete
Székhely:
Siófok
Illetékességi
Siófoki Kistérség
terület:
Balatonföldvári Kistérség
Tabi Kistérség
ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi Kistérségi Intézete
Székhely:
Szekszárd
Illetékességi
Szekszárdi Kistérség
terület:
Bonyhádi Kistérség
Paksi Kistérség
ÁNTSZ Dombóvári, Tamási Kistérségi Intézete
Székhely:
Dombóvár
Illetékességi
Dombóvári Kistérség
terület:
Tamási Kistérség

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
(FEJÉR MEGYE, KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE, VESZPRÉM MEGYE)
ÁNTSZ Székesfehérvári, Abai, Enyingi, Gárdonyi Kistérségi Intézete
Székhely:
Székesfehérvár
Illetékességi
Székesfehérvári Kistérség
terület:
Abai Kistérség
Enyingi Kistérség
Gárdonyi Kistérség
ÁNTSZ Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi, Sárbogárdi Kistérségi Intézete
Székhely:
Dunaújváros
Illetékességi
Dunaújvárosi Kistérség
terület:
Adonyi Kistérség
Ercsi Kistérség
Sárbogárdi Kistérség

ÁNTSZ Móri, Bicskei Kistérségi Intézete
Székhely:
Mór
Illetékességi
Móri Kistérség
terület:
Bicskei Kistérség
ÁNTSZ Komáromi, Kisbéri Kistérségi Intézete
Székhely:
Komárom
Illetékességi
Komáromi Kistérség
terület:
Kisbéri Kistérség
ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi Intézete
Székhely:
Dorog
Illetékességi
Dorogi Kistérség
terület:
Esztergomi Kistérség
ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézete
Székhely:
Tatabánya
Illetékességi
Tatabányai Kistérség
terület:
Tatai Kistérség
Oroszlányi Kistérség
ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Intézete
Székhely:
Veszprém
Illetékességi
Veszprémi Kistérség
terület:
Várpalotai Kistérség
Zirci Kistérség
ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete
Székhely:
Balatonfüred
Illetékességi
Balatonfüredi Kistérség
terület:
Balatonalmádi Kistérség
Tapolcai Kistérség
Sümegi Kistérség
ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete
Székhely:
Pápa

Illetékességi
terület:

Pápai Kistérség

ÁNTSZ Ajkai Kistérségi Intézete
Székhely:
Ajka
Illetékességi
Ajkai Kistérség
terület:

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ
(PEST MEGYE, BUDAPEST)
ÁNTSZ Érdi, Budaörsi Kistérségi Intézete
Székhely:
Érd
Illetékességi
Érdi Kistérség
terület:
Budaörsi Kistérség
ÁNTSZ Ceglédi Kistérségi Intézete
Székhely:
Cegléd
Illetékességi
Ceglédi Kistérség
terület:
ÁNTSZ Dabasi, Gyáli Kistérségi Intézete
Székhely:
Dabas
Illetékességi
Dabasi Kistérség
terület:
Gyáli Kistérség
ÁNTSZ Gödöllıi, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete
Székhely:
Gödöllı
Illetékességi
Gödöllıi Kistérség
terület:
Aszódi Kistérség
Veresegyházi Kistérség
ÁNTSZ Monori, Nagykátai Kistérségi Intézete
Székhely:
Monor
Illetékességi
Monori Kistérség
terület:
Nagykátai Kistérség

ÁNTSZ Szentendrei, Pilisvörösvári Kistérségi Intézete
Székhely:
Szentendre
Illetékességi
Szentendrei Kistérség
terület:
Pilisvörösvári Kistérség
ÁNTSZ Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Intézete
Székhely:
Vác
Illetékességi
Váci Kistérség
terület:
Szobi Kistérség
Dunakeszi Kistérség
ÁNTSZ Ráckevei Kistérségi Intézete
Székhely:
Ráckeve
Illetékességi
Ráckevei Kistérség
terület:
ÁNTSZ Budapest I., II., XII. Kerületi Intézete
Székhely:
Budapest
Illetékességi
I. Kerület
terület:
II. Kerület
XII. Kerület
ÁNTSZ Budapest III. Kerületi Intézete
Székhely:
Budapest
Illetékességi
III. Kerület
terület:
ÁNTSZ Budapest IV., XV. Kerületi Intézete
Székhely:
Budapest
Illetékességi
IV. Kerület
terület:
XV. Kerület
ÁNTSZ Budapest V., XIII. Kerületi Intézete
Székhely:
Budapest
Illetékességi
V. Kerület
terület:
XIII. Kerület

ÁNTSZ Budapest VI., VII. Kerületi Intézete
Székhely:
Budapest
Illetékességi
VI. Kerület
terület:
VII. Kerület
ÁNTSZ Budapest VIII., IX. Kerületi Intézete
Székhely:
Budapest
Illetékességi
VIII. Kerület
terület:
IX. Kerület
ÁNTSZ Budapest X., XVII. Kerületi Intézete
Székhely:
Budapest
Illetékességi
X. Kerület
terület:
XVII. Kerület
ÁNTSZ Budapest XI., XXII. Kerületi Intézete
Székhely:
Budapest
Illetékességi
XI. Kerület
terület:
XXII. Kerület
ÁNTSZ Budapest XIV., XVI. Kerületi Intézete
Székhely:
Budapest
Illetékességi
XIV. Kerület
terület:
XVI. Kerület
ÁNTSZ Budapest XVIII., XIX. Kerületi Intézete
Székhely:
Budapest
Illetékességi
XVIII. Kerület
terület:
XIX. Kerület
ÁNTSZ Budapest XX., XXIII. Kerületi Intézete
Székhely:
Budapest
Illetékességi
XX. Kerület
terület:
XXIII. Kerület

ÁNTSZ Budapest XXI. Kerületi Intézete
Székhely:
Budapest
Illetékességi
XXI. Kerület
terület:

”

2. melléklet a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az R. 4. számú melléklet I. pontjának a címe helyébe a következı rendelkezés lép:
„I. A radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása, szállítása és átalakítása
tekintetében”.
2. Az R. 4. számú melléklet I. pontjában szereplı táblázat harmadik „Szakkérdés” oszlopának
3. sorában a „lakosság” szövegrész helyébe a „lakosságra” szöveg lép.

