Az emberi erőforrások minisztere 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelete egyes
egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi
ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő módosításáról
8. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása
10. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása
10. § (1) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: 33/1998.
NM rendelet) 7. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet)
„d) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági és munkaügyi
hatósági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala;”
(2) A 33/1998. NM rendelet
a) 16/D. § (4) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal”
szövegrész helyébe az „az Igazságügyi Minisztérium” szöveg,
b) 3. számú mellékletében foglalt táblázatban a „munkavédelmi felügyelőség”
szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi
hatósági és munkaügyi hatósági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi)
hivatala” szöveg lép.
16. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet módosítása
16. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet
a) 26. § (1) bekezdésében az „OKK Országos Sugár-egészségügyi Készenléti
Szolgálata (a továbbiakban: OSKSZ)” szövegrész helyébe az „országos
tisztifőorvos által működtetett Országos Sugár-egészségügyi Készenléti
Szolgálata (a továbbiakban: OSKSZ)” szöveg,
b) 26. § (3) és (6) bekezdésében az „OTH” szövegrész helyébe az „országos
tisztifőorvos” szöveg,
c) 27. §-ában, valamint 28. § (2) és (3) bekezdésében az „OKK” szövegrész helyébe
az „országos tisztifőorvos” szöveg,
d) 28. § (4) bekezdésében az „OKK tartja, az OTH” szövegrész helyébe az
„Országos Közegészségügyi Intézet tartja, az országos tisztifőorvos” szöveg
lép.
17. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,
illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
módosítása
17. § (1) A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,
illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
(a továbbiakban: 44/2000. EüM rendelet)
a) 3. § (1) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében, 9. § (1) és (2) bekezdésében az
„OTH Szakrendszeri Információs Rendszer” szövegrész helyébe az „Országos
Szakrendszeri Információs Rendszer” szöveg,
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b) 3. § (1) bekezdésében az „Országos Közegészségügyi Központnak (a
továbbiakban: OKK)” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvosnak”
szöveg,
c) 3. § (2) bekezdésében az „OKK főigazgatója” szövegrész helyébe az „országos
tisztifőorvos” szöveg,
d) 8. § (1) bekezdésében az „OKK-ban működő” szövegrész helyébe az „országos
tisztifőorvos által működtetett” szöveg,
e) 8. § (3) bekezdés b) pontjában az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala vagy országos intézete,”
szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi Intézet,” szöveg,
f ) 8. § (3) bekezdés f) pontjában az „a környezet- és természetvédelmi, illetve a
vízügyi vízügyi felügyeletek” szövegrész helyébe az „a környezet- és
természetvédelmi, illetve a vízügyi hatóságok” szöveg,
g) 8. § (9) bekezdésében az „az Egészségügyi Minisztérium beszámolási rendjének
megfelelő” szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelős miniszter
részére” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a 44/2000. EüM rendelet
a) 5. számú melléklet 1. pont 1.3. alpontjában és 3. pont 3.3. alpontjában az
„ÁNTSZ” szövegrész,
b) 5. számú melléklet 2. pont 2.1. alpontjában, 4. pont 4.1. alpontjában, 5. pont 5.1.
alpontjában, 6. pont 6.1. alpontjában, 7. pont 7.1. alpontjában és 8. pont 8.1.
alpontjában az „ÁNTSZ-OKK” szövegrész,
c) 8. számú melléklet 1. pontjában az „(az OKK adja)” szövegrész.
30. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosítása
30. § (1) A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet (a továbbiakban:
38/2003. ESZCSM–FVM–KvVM rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„3. § (1) A biocid termék – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az országos
tisztifőorvos által kiadott engedély alapján hozható forgalomba és használható fel.
(2) Az engedélyezési eljárásban az országos tisztifőorvos kormányrendeletben
meghatározott szakkérdésben az ott kijelölt kormányhivatalt keresi meg
szakhatóságként.”
(2) A 38/2003. ESZCSM–FVM–KvVM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az e rendelet szerint nem engedélyköteles biocid terméket a gyártó vagy a
Magyarország területére importáló a méregfelügyeleti nyilvántartás, valamint a
biocid termékek nyilvántartása céljából a gyártás vagy az import megkezdésétől
számított 90 napon belül bejelenti az országos tisztifőorvosnak. Ha a biocid termék
e rendelet szerint csak engedély birtokában forgalmazható, a termék bejelentését a
benne található hatóanyag vagy hatóanyagok közül az utolsó jóváhagyásának az
időpontjáig csak érvényes és hatályos engedély birtokában lehet megtenni. A biocid
terméknyilvántartásra az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 66.
cikke szerinti bizalmas adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést elektronikus úton a 10. számú melléklet
szerinti tartalommal, a Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon
kell megtenni. A bejelentés adatainak változását az (1) bekezdés megfelelő
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alkalmazásával szintén jelenteni kell. A bejelentés fogadásáról az országos
tisztifőorvos 15 napon belül visszaigazolást küld.”
(3) A 38/2003. ESZCSM–FVM–KvVM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A 8. számú melléklet 1. alcím 1. pontja szerint irtószernek minősülő biocid
termék az országos tisztifőorvos által kiadott engedély birtokában hozható
forgalomba. A kérelem adattartamát és a csatolandó dokumentumokat a 9. számú
melléklet 2. pontja tartalmazza. Az országos tisztifőorvos megkeresésére az
engedélyezési eljárásában az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban:
OKI) szakértői véleményt ad.”
(4) A 38/2003. ESZCSM–FVM–KvVM rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(1) Az emberek és állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz, a használati meleg víz,
az uszodai és egyéb, fürdőzésre használt vizek fertőtlenítésére, valamint az ilyen
vizekkel érintkező felületek fertőtlenítésére szolgáló, továbbá a vizekben
alkalmazott algásodásgátló biocid termék az országos tisztifőorvos által kiadott
engedély birtokában hozható forgalomba. A kérelem adattartamát és a csatolandó
dokumentumokat a 9. számú melléklet 1. pontja tartalmazza. Az OKI az országos
tisztifőorvos megkeresésére az engedélyezési eljárásában szakértői véleményt ad.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz
fertőtlenítésére szolgáló fertőtlenítőszerek engedélyezési eljárásában szakértőként
az OKI és az az állat-egészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal vesz részt. A kérelem adattartamát és a csatolandó
dokumentumokat a 9. számú melléklet 1. pontja tartalmazza.
(3) A (4) és az (5) bekezdésben felsorolt biocid termékek az országos tisztifőorvos
által kiadott engedély birtokában hozhatók forgalomba. Az OKI az országos
tisztifőorvos megkeresésére az engedélyezési eljárásában szakértői véleményt ad. A
(4) bekezdés szerinti és az (5) bekezdés szerinti fertőtlenítőszerek engedélyezése
iránti kérelem adattartamát és a csatolandó dokumentumokat a 9. számú melléklet 3.
pontja tartalmazza. A (4) bekezdés c) pontjában foglalt felület-fertőtlenítőszerek
engedélyezésére irányuló eljárásban az országos tisztifőorvos megkeresésére a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) is
szakértőként vesz részt.”
(5) A 38/2003. ESZCSM–FVM–KvVM rendelet 8. számú melléklete a 3. melléklet szerint
módosul.
(6) A 38/2003. ESZCSM–FVM–KvVM rendelet
a) 7. §-ában az „OTH” szövegrészek helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdésében az „OTH-val” szövegrész helyébe az „országos
tisztifőorvossal” szöveg,
c) 8. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 10. § (2) bekezdés b) pontjában az
„OTH” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg,
d) 9. számú melléklet
da) 1. és 2. pontja címében a „szakvéleményezéséhez szükséges adatok”
szövegrész helyébe a „kérelméhez szükséges adatok és
dokumentumok” szöveg,
db) 3. és 3/a. pontja címében a „szakvéleményének elkészítéséhez szükséges
dokumentáció (a kérelem adattartalma és a kérelemhez csatolandó
dokumentumok)” szövegrész helyébe a „kérelmének adattartalma és a
csatolandó dokumentumok” szöveg,
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dc) 4. pontja címében a „szakvéleményének elkészítéséhez szükséges
dokumentáció” szövegrész helyébe a „kérelméhez szükséges adatok és
dokumentumok” szöveg lép.
100. A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve
létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI
rendelet módosítása
100. § A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve
létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.)
EMMI rendelet
a) 6. § (1) bekezdésében az „Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban:
OKK)” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvosnak az Országos
Közegészségügyi Intézet bevonásával készített” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdésében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban:
OTH)” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg,
c) 8. § (1) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „az országos
tisztifőorvos” szöveg,
d) 8. § (2) és (3) bekezdésében az „OTH” szövegrész helyébe az „országos
tisztifőorvos” szöveg,
e) 8. § (4) bekezdésében és 11. § (2) bekezdésében az „OTH-nak” szövegrész
helyébe az „országos tisztifőorvosnak” szöveg,
f ) 9. § (2) és (3) bekezdésében, 1. melléklet 9. pontjában és 2. mellékletében az
„OKK” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg lép.
104. A fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra
vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 33/2016. (XI. 29.)
EMMI rendelet módosítása 104. § A fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának
kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló
33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet
a) 4. § (2) bekezdésében az „az Országos Közegészségügyi Központ Országos
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatósága (a továbbiakban:
OKK-OSSKI)” szövegrész helyébe az „az Országos Közegészségügyi Intézet
(a továbbiakban: OKI)” szöveg,
b) 7. § (3) bekezdésében az „az OKK-OSSKI” szövegrész helyébe az „az OKI”
szöveg,
c) 9. § (1) bekezdésében az „az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban:
OTH)” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg,
d) 9. § (3) és (4) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „az országos
tisztifőorvos” szöveg,
e) 9. § (5) bekezdésében az „az OTH-nak” szövegrész helyébe az „az országos
tisztifőorvosnak” szöveg lép.
Hatályos:
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
(2) a 8. §, a 16. §, a 17. § (1) bekezdés a)−e) és g) pontja, valamint (2) bekezdése, a 30. §,
a 100. §, a 104. §, 2017. április 1-jén lép hatályba.
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