
43/2011. (VII. 7.) NEFMI rendelet 

a fertızı betegségek és a járványok megelızése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekrıl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az Állami Egészségügyi 

Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet 
módosításáról1 

hatályos: 2011.07.08 - 2011.07.09 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) 
bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 2–4. § tekintetében az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) 
bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján 

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és 
hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) 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. § (4) bekezdés a) és b) pontja 
helyébe a következı rendelkezések lépnek: 

(Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal) 
„a) meghatározza az állami egészségügyi tartalék kezelıjénél tárolandó oltóanyagok típusát 

és mennyiségét, gondoskodik az ehhez szükséges költségvetési források tervezésérıl és az 
oltóanyagok beszerzésérıl, 

b) felügyeli az állami egészségügyi tartalék kezelıjénél az oltóanyagok szakszerő tárolását, 
rendelkezik azok cseréjérıl, illetve kiadásáról,” 

(4) Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal 
a)74 meghatározza az állami egészségügyi tartalékban szereplı oltóanyagok milyenségét és 

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

b) felügyeli és engedélyezi az állami egészségügyi tartalék keretében tárolt oltóanyagok 
kiadását, 

 
2. § Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 

28.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § a) pont aa) alpontja helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

(Az EKI a tartalékkal való gazdálkodás keretében fı tevékenységként végzi: 
a készletek) 
„aa) – ide nem értve az oltóanyagok – beszerzését,” 
4. § Az EKI a tartalékkal való gazdálkodás keretében fı tevékenységként végzi: 
a) a készletek 
aa) beszerzését, 
 
3. § Az R. 6. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„6. § (1) A tartalékból készlet az 1. § szerinti rendeltetési célú használatbavételre a 

Kormány rendelkezése alapján 
a) az egészségügyért felelıs miniszternek vagy a minisztérium miniszter által kijelölt állami 

vezetıinek, 



b) az a) pont szerinti személyek akadályoztatása esetén az EKI felügyeletét ellátó 
minisztériumi szervezeti egység vezetıjének 

írásbeli vagy sürgıs esetben szóbeli utasítására adható ki. 
(2) Az (1) bekezdésen túl oltóanyag az országos tiszti fıorvos szóban vagy írásban adott 

rendelkezésére adható ki. 
(3) A szóbeli utasítást a kiadását követı elsı munkanapon írásban meg kell erısíteni.” 
6. § (1) A tartalékból készlet az 1. § szerinti rendeltetési célú használatbavételre a Kormány 

rendelkezése alapján 
a) a minisztérium állami vezetıinek, akadályoztatásuk esetén 
b) az EKI felügyeletét ellátó szervezeti egység vezetıjének írásbeli vagy sürgıs esetben 

szóbeli utasítására adható ki. 
(2) A szóbeli utasítást a kiadását követı elsı munkanapon írásban meg kell erısíteni. 
 
4. § Az R. 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(Katasztrófának nem minısülı esetben eszköz vagy anyag ideiglenes átadására kizárólag 

akkor kerülhet sor, ha azt) 
„b) fertıtlenítıszer esetében az országos tiszti fıorvos vagy megyei tiszti fıorvos 

kezdeményezi, az oltóanyag esetében az országos tiszti fıorvos elrendeli.” 
7. § (1) Katasztrófának nem minısülı esetben eszköz vagy anyag ideiglenes átadására 

kizárólag akkor kerülhet sor, ha azt 
a)6 az Országos Mentıszolgálat vagy fekvıbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a 

fıvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének megyei 
tisztifıorvosa (a továbbiakban: megyei tiszti fıorvos) útján kezdeményezi – a sürgısségi 
betegellátásban konkrét feladat ellátásához – olyan váratlanul bekövetkezı hiány esetén, 
melynek áthidalása más módon nem oldható meg, 

b) fertıtlenítıszer és oltóanyag esetében az országos tiszti fıorvos vagy megyei tiszti 
fıorvos kezdeményezi. 

 
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatálybalépését követı 

napon hatályát veszti. 

 
 
1 A rendelet az 5. § alapján hatályát vesztette 2011. július 9. napjával. 
 


