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Magyar Közlöny 85. szám (2016. június 13.) 

Tájékoztatásul közöljük az alábbi kormányrendeletben megjelent, szakmánkat érintő 
néhány változást: 

A Kormány 1312/2016. (VI. 13.) Korm. Határozata a központi 
hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről 

1. melléklet az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozathoz 

Az egyes minisztériumok irányítása alatt álló központi hivatalok és a 
költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények átalakítása 

A Kormány egyetért azzal, hogy 

l)  Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ jogutódlással – az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központba történő beolvadással – megszűnik, azzal, 
hogy az orvostechnikai eszközökkel, gyógyászati célú kábítószerek 
engedélyezésével kapcsolatos feladatait az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet veszi át; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2017. január 1. 

m) Országos Tisztifőorvosi Hivatal jogutódlással – az Emberi Erőforrások 
Minisztériumába történő beolvadással – megszűnik; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2017. március 31. 

n)  Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Országos Közegészségügyi Központ, 
valamint Országos Epidemiológiai Központ jogutódlással – az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központba történő beolvadással – megszűnik; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2017. március 31. 
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e)  a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal hatósági feladataiban a fő-
városi és megyei kormányhivatalok járjanak el; 

Felelős: földművelésügyi miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Határidő: 2017. január 1. 

 

MaKOSZ XXVI. Országos Konferencia 

Az idei, XXVI. 
Országos 

Konferencia 

2016. október 
18-19-20-án 

a RESIDENCE 
ÓZON****  

superior Hotelben 
(Mátraháza)  

kerül lebonyolításra. 

A konferenciát a ko-
rábbi gyakorlattól 
eltérően két na-
posra tervezzük. 

Október 18-án, kedd délután a résztvevők regisztráció után közös vacsorán 
vehetnek részt (fakultativ).  

A keddi érkezés nem kötelező, az előadások október 19-én, szerdán reggel 
9,00 órakor kezdődnek, és kb. 17,00-18,00 óráig fognak tartani. Október 20-
án, csütörtökön az előadások szintén 9,00 órakor kezdődnek. A konferencia 
zárására kb. 17,00 órakor kerül sor. 

Az előadásokról és a szociális programról az időszakosan megküldendő 
Hírlevélből, illetve honlapunkon tájékozódhatnak 
(http://www.makosz.hu/rendezvenyek). 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják. 
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