Járványügyi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok
1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról
102/1995. (VIII.25) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről
113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény végrehajtásáról
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
63/1997. (XII. 21.) NM rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről.
18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének
megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről
38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának
feltételeiről
62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról
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
20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai
minimumfeltételeiről és felügyeletéről
2/2010. (I. 26.) EüM rendelet az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység
engedélyezésének részletes szabályairól
41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

31/2002. (IV. 19.) FVM rendelet az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről
65/2002. (VIII. 9.) FVM rendelet a gümőkór elleni védekezésről
81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól
23/2005. (III. 23.) FVM rendelet a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről
143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól
12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről,
illetve leküzdésükről
5/1998. (III. 6.) IM rendelet a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról
30/2011. (IX.22.) BM rendelet a rendőrség szolgálati szabályzatáról

