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A Népegészségügyi Főosztály tevékenységét általánosan meghatározó jogszabályok: 

 

1. 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

2. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

3. 385/2016.(XII.02.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi 

államigazgatási szerv kijelöléséről 

4. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

5. 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről 

6. 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott 

egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól 

7. 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről 

8. 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes 

közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

9. 2016.évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

10. 521/2013.(XII.30.) Korm. rendelet az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról 

11. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

12. 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 

törvénymódosításokról 

13. 531/2017.(XI.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről 

14. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

15. 1997. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről 

16. 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 

17. 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

18. 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről 

19. 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek 

kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes 

szakterületeken szakvéleményt adó szervekről 

20. 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

21. 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

22. 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 
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Egyéb környezet- és település-egészségügyet érintő jogszabályok: 

1. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

2. 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 

3. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról 

4. 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 

területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 

egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 

5. 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi 

feltételeiről 

6. 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 

7. 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról 

8. 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről 

9. 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

10. 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

11. 22/2012. (II.29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról 

12. 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-

szolgáltatásról 

13. 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős 

szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről 

14. 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 

15. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

16. 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

17. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

18. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

19. 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon 

létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól 

20. 68/2011. (XI.30.) NFM rendelet a légi navigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb 

földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről 

21. 9/2013. (III.22.) NFM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során 

bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről 

szóló biztonsági szabályzatról 

22. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 

23. 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről 

24. 312/2012. (XI.9.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
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25. 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és 

kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és 

műszaki biztonsági hatóságokról 

26. 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet a lovas szolgáltató tevékenységről 

 

Vízminőség-védelmi tevékenységhez kapcsolódó hatályos jogszabályok: 

1. 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

2. 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 

3. 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

4. 16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és 

tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, 

vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról 

5. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

6. 37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi 

feltételeiről 

7. 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről 

8. 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a 

természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 

9. 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről 

10. 65/2004. (V.27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az 

ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba 

hozatalának szabályairól 

11. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 

12. 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól 

13. 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a 

vízkútfúrás szakmai követelményeiről 

14. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

15. 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 

16. 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátását 

szolgáló vízi létesítmények védelméről 

17. 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, 

illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról 

18. 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 

rendjéről 

19. 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, 

valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi 

határértékeiről és azok ellenőrzéséről 

20. 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokról 

21. 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméről 
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22. 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

23. 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészlet járulék kiszámításáról 

24. 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról 

 

Talajhigiéne, hulladékkezeléssel kapcsolatos jogszabályok: 

1. 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 

2. 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

3. 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól 

4. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos 

egyes szabályokról és feltételekről 

5. 45/2012. (V.8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre 

vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 

6. 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 

felhasználásának és kezelésének szabályairól 

7. 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről 

 

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok: 

1. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

2. 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 

3. 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló 

védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól 

4. 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 

5. 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló 

védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki 

szabályairól 

 

Levegő-higiénével kapcsolatos jogszabályok: 

1. 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 

2. 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

 

Nemdohányzók védelmével kapcsolatos jogszabályok: 
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1. 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól 

2. 39/2013. (II.14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és 

ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság 

alkalmazásának részletes szabályairól 

3. 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 

dohánytermékek kiskereskedelméről 

 

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok: 

1. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről 

2. 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról 

3. 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az étrend-kiegészítőkről 

4. 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 

5. 35/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott 

gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről 

6. 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet a testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, csökkentett 

energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről 

7. 24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről 

8. 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről 

9. 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok 

élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről 

10. 9/2002. (X. 17.) ESzCsM rendelet a cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a 

forgalmazás feltételeiről 

11. 33/2010. (V. 13.) EüM-FVM együttes rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-

összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról 

12. 62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő 

eljárásról 

13. 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

14. 55/2009. (III. 13. ) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról 

15. 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi 

szabályairól 

16. 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

17. 56/1997. (VIII. 14.) FV-IKIM-NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének 

feltételeiről és módjáról 

18. 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba 

hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 

19. 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések 

megengedhető mértékéről 

20. 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és 

természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel 
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rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos 

követelményekről 

21. 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 
22. 41/2009 EK rendelet a glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszerek összetételéről és címkézéséről 

23. 1924/2006/EK rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre 

vonatkozó állításokról 

24. 1925/2006/EK rendelet a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok 

élelmiszerekhez adásáról 

25. 765/2008/EK rendelet termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet 

előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

26. 432/2012/EU rendelet a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek 

fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, 

engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról 

27. 258/97/EK rendelet az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről 

28. 609/2013/EU rendelet a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati 

célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő 

élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 

2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 

29. 1169/2011/EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 

1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 

87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági 

irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK 

bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Kémiai biztonsággal kapcsolatos jogszabályok: 

1. 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

2. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

3. 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről 

4. 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és 

forgalomba hozatalának feltételeiről 

5. 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes 

szabályairól 

6. 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények 

kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól 

7. 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági 

követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról 

8. 46/2004. (IV. 29.) ESzCsM rendelet a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság 

kijelöléséről, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről 

9. 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

10. 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 
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11. 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és 

az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 

12. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi 

anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az 

Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint 

a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi 

irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon 

kívül helyezéséről 

13. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok 

és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP), a 67/548/EGK és az 

1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK 

rendelet módosításáról 

14. 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba 

hozatalának egyes szabályairól 

15. Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22. ) a biocid termékek 

forgalmazásáról és felhasználásáról 

16. A Bizottság 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. augusztus 4.) a biocid 

termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 

528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról 

17. A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet 

módosításáról (Biztonsági adatlap) 

18. A Bizottság (EU) 2015/830 rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (Biztonsági adatlap) 

19. Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

(REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2015. 

május 28-i (EU) 2015/830 bizottsági rendelethez (Biztonsági adatlap) 

20. A Bizottság 340/2008/EK rendelete (2008. április 16.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyi anyag ügynökség részére fizetendő 

díjakról 

21. A Bizottság 354/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 18.) az Európai Parlament és a 

Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos 

változtatásokról 

22. A Bizottság 414/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 6.) az 528/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az azonos biocid termékek engedélyezésére 

szolgáló eljárás meghatározásáról 

23. A Bizottság 564/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 18.) a biocid termékek 

forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról 

24. A Bizottság 736/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. május 17.) a létező biocid 

hatóanyagok vizsgálatára irányuló munkaprogram időtartamának meghosszabbítása 

tekintetében az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
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25. A Bizottság 837/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. június 25.) az 528/2012/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a biocid termékek engedélyezéséhez 

előírt tájékoztatási követelmények tekintetében történő módosításáról 

26. A Bizottság 88/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. január 31.) a biocid termékek 

forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. 

mellékletének módosítására irányuló eljárás meghatározásáról 

27. Az Európai Parlament és a Tanács 334/2014/EU rendelete (2014. március 11.) a biocid 

termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendeletnek a piacra jutás 

bizonyos feltételei tekintetében történő módosításáról 

28. A Bizottság 492/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 7.) az 528/2012/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös elismerési eljárás tárgyát képező 

engedélyek megújítására vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről 

Kozmetikumokkal kapcsolatos jogszabályok: 

1. 1223/2009/EK rendelet a kozmetikai termékekről 

2. 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről 

3. 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről 

4. 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól 

 

Sugáregészségüggyel kapcsolatos jogszabályok: 

Ionizáló sugárzással kapcsolatos hatályos jogszabály: 

1. 21/2018. (VII.9.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló 

sugárzásnak kitett nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége 

védelmének szabályairól  

2. 487/2015. (XII.30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó 

engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 

Nem ionizáló sugárzással kapcsolatos hatályos jogszabályok: ezek hatályosak  

1. 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, 
mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről 

2. 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra 
vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről 

3. 33/2016.(XI.29.) EMMI rendelet a fizikai tényezők (elektromágnesen terek) hatásainak kitett 
munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről 

Járványügyi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok: 

 

1. 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 

beutazásáról és tartózkodásáról 

2. 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 

3. 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról 
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4. 102/1995. (VIII.25) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról 

és annak ellenőrzéséről 

5. 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról 

6. 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 

7. 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 

végrehajtásáról 

8. 1/2014. (I.16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 

9. 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőzőbetegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről 

10. 61/1999. (XII.1.) EüM. rendelet a biológiai tényezők hatásainak kitett munkavállalók 

egészségének védelméről 

11. 51/2013. (VII.15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy 

hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából 

eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek 

tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről 

12. 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó 

fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok 

elvégzésének rendjéről 

13. 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről 

14. 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 

és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő 

közegészséget veszélyeztető betegségekről 

15. 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 

megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 

16. 4/2009. (III.17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről 

17. 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint a 

gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól. 

18. 8/2014. (XII.12.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb 

jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról 

19. 21/2003. (VI.24.) HM-ESZCSM együttes rendelet a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről, azok ellátásának valamint az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének rendjéről. 

20. 30/2003. (VII.18.) IM-ESZCSM együttes rendelet a büntetés-végrehajtási szervek 

tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok 

ellátásának valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés 

rendjéről 

 

Egészségügyi igazgatási tevékenységre vonatkozó jogszabályok: 

1. 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 

2. 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről 
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3. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

4. 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító 

kódok használatáról 

5. 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 

6. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 

7. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéséről 

8. 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 

9. 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

10. 2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes 

törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes 

törvényi rendelkezések megállapításáról 

11. 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról 

12. 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 

13. 2008. évi XXI. törvény a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és 

kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól 

14. 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. 

évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a 

nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról 

15. 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi 

CXXXII. törvényvégrehajtásáról 

16. 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási 

finanszírozásának egyes kérdéseiről 

17. 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

18. 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása 

feladatai végrehajtásának szabályozásáról 

19. 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény végrehajtásáról 

20. 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról 

21. 40/1997 (III.5) Korm. rend. a természetgyógyászati tevékenységről 

22. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásának részletes szabályairól 

23. 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, 

gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdő ellátások árához nyújtott támogatások 

elszámolásáról és folyósításáról 

24. 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó 

Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről 

25. 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről 

26. 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről 

27. 21/2006. (VIII. 8.) HM rendelet a hadkötelesek rendkívüli állapotban és megelőző védelmi 

helyzetben történő katonai szolgálatra való behívásának, katonai szolgálatának és 

leszerelésének rendjéről 

28. 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 
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29. 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet a betegszállításról 

30. 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes 

közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

31. 21/2007. (V. 8.) EüM rendelet a biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati 

segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatásokért fizetendő díjakról 

32. 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 

betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a 

szűrővizsgálatok igazolásáról 

33. 11/1997 (V.28) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes 

kérdéseiről 

34. 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények,valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

35. 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Mentőszolgálatról 

36. 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről  

37. 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- 

és szövetátültetésre, valamint tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó 

rendelkezései végrehajtásáról 

38. 49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy 

egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket 

nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések 

bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról 

39. 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- 

és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek 

tevékenységének engedélyezéséről 

40. 323/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az Országos Vérellátó Szolgálatról 

41. 4/2000. (II.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 

42. 6/2000. (III.17.) KHVM rendelet az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről 

és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről 

43. 28/2000. (X.11.) EüM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra 

vonatkozó különös szabályairól 

44. 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról 

45. 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető 

ellátások szakmai feltételeiről 

46. 21/2003. (VI. 24.) HM-ESzCsM együttes rendelet a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos 

közegészségügyi-járványügyi követelményekről, azok ellátásának, valamint az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének rendjéről 

47. 30/2003. (VII. 18.) IM-ESzCsM együttes rendelet a büntetés-végrehajtási szervek 

tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok 

ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való 

együttműködés rendjéről 

48. 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről 

49. 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról 

50. 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
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51. 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 

egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről 

52. 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 

szervezési kérdéseiről 

53. 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati 

(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására 

vonatkozó részletes szabályokról 

54. 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 

55. 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, 

kölcsönzésének szakmai követelményeiről 

56. 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, 

feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, 

valamint ezek egyes technikai követelményeiről 

57. 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos 

bejelentés és adatközlés rendjéről 

58. 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, 

működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről 

59. 13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási 

eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól 

60. 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi 

felhasználásra kerülővizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő 

alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata 

engedélyezési eljárásának szabályairól 

61. 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező 
adatszolgáltatásairól 

62. 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos 

információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

 

1. 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről 

 

 

 

 


