
 
A Népegészségügyi Osztály 1. feladatkörei: 

környezet- és településegészségügy, gyógytényezőügy, ivóvízbiztonság,  

gyermek- és ifjúságegészségügy 

 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) 

bekezdése szerint az egészségügyi államigazgatási szerv környezet- és településegészségügyi 

feladata  

„a) a kémiai és biológiai légszennyezettség (immisszió) egészségügyi határértékeinek 

kimunkálásában való közreműködés, a kémiai és biológiai légszennyezettség rendszeres 

közegészségügyi értékelése, valamint a zárt terek légszennyezettségi határértékeinek kimunkálása,  

b) a zárt terek légszennyezettségének közegészségügyi vizsgálata,  

c) az emberi használatra (üdülés, fürdés, vízi sport, ivóvízkivétel) szolgáló felszíni vizekre, valamint 

medencés fürdőkre vonatkozó közegészségügyi követelmények, valamint az ivóvíz és fürdésre 

használt vizek higiénés határértékeinek kimunkálása,  

d) az emberi használatra (üdülés, fürdés, vízi sport, ivóvízkivétel) szolgáló felszíni vizekre, valamint 

medencés fürdőkre vonatkozó közegészségügyi követelményeknek, valamint az ivóvíz, ásvány- és 

gyógyvizek, palackozott vizek minőségének, a közegészségügyi követelmények betartásának, illetve 

érvényesülésének rendszeres ellenőrzése,  

e) a talajjal, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokkal, szennyvizekkel és szennyvíziszapokkal, 

valamint a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények, normák 

kimunkálása,  

f) a talajjal, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokkal, szennyvizekkel és szennyvíziszapokkal, 

valamint a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények, normák 

érvényesülésének ellenőrzése,  

g) a belső terekben érvényesülő zaj és rezgés határértékek, valamint a környezeti immissziós zaj és 

rezgés határértékek kimunkálása,  

h) a belső terekben érvényesülő zaj és rezgés határértékek ellenőrzése, valamint a környezeti 

immissziós zaj és rezgés határértékek ellenőrzésében való közreműködés,  

i) az oktató, nevelő és gondozó intézmények és tevékenységek közegészségügyi követelményeinek 

kimunkálása,  

j) az oktató, nevelő és gondozó intézmények és tevékenységek közegészségügyi követelményeinek 

érvényesítése,  

k) klíma-egészségügyi intézkedések megalapozása,  

l) klíma-egészségügyi intézkedések megtétele, a hőségriasztás országos rendszerének működtetése,  

m) az építmények tervezése, létesítése és üzemeltetése közegészségügyi és egészségvédelmi 

követelményeinek kimunkálása,  

n) az építmények tervezése, létesítése és üzemeltetése közegészségügyi és egészségvédelmi 

követelményeinek érvényesülésének ellenőrzése,  

o) az egészségügyi kockázattal járó, nem egészségügyi tevékenységek egészségügyi kockázatainak 

csökkentésére irányuló szakmai szabályok kimunkálása,  

p) az egészségügyi kockázattal járó, nem egészségügyi tevékenységek egészségügyi kockázatainak 

csökkentésére irányuló szakmai szabályok érvényesülésének ellenőrzése,  

q) a környezeti eredetű kórokozók által okozott fertőzési kockázat csökkentésére, illetve megelőzésére 

irányuló előírások kimunkálása,  

r) a környezeti eredetű kórokozók által okozott fertőzési kockázat csökkentésére, illetve megelőzésére 

irányuló előírások érvényesülésének ellenőrzése.”  



 
A 4/B. § (1) bekezdése szerint:  

„(1) 18 év alatti személyek csoportos, több napos táboroztatására, üdültetésére és egyéb szabadidős 

foglalkoztatására (a továbbiakban együtt: táboroztatás) csak akkor kerülhet sor, ha a táboroztatás 

szervezője gondoskodik az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott személyi és 

tárgyi feltételek meglétéről. A táboroztatás személyi és tárgyi feltételeinek betartását az egészségügyi 

államigazgatási szerv ellenőrzi.  

(2) A táboroztatás szervezője köteles legkésőbb 6 héttel a táboroztatás megkezdését megelőzően az 

egészségügyi államigazgatási szervnek bejelenteni a tervezett táboroztatás helyét, kezdő időpontját 

és tervezett időtartamát, továbbá a táborozásban részt vevő személyek tervezett számát és az 

egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott egyéb adatokat.  

(3) Ha az egészségügyi államigazgatási szerv megállapítja, hogy a táboroztatás személyi és tárgyi 

feltételei nem biztosítottak, a szükséges feltételek biztosításáig a táboroztatást megtiltja, vagy az 

egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott más jogkövetkezményt alkalmaz.  

(4) E §-t a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató által határon átnyúló 

szolgáltatásnyújtás keretében folytatott táboroztatási tevékenység esetén is alkalmazni kell.”  

A 4/D. § (1) bekezdése szerint az egészségügyi államigazgatási szerv engedélye szükséges:  

„a) a természetes fürdővizek minőség-ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi 

vizsgálati tevékenység végzéséhez, és  

b) a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges 

mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez.”  

A 6. § (1) bekezdése szerint az egészségügyi államigazgatási szerv …  

„g) ellátja a gyógyhelyek, gyógyfürdő intézmények és a természetes gyógytényezők vonatkozásában 

a külön jogszabályban meghatározott feladatokat;”  

 

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint:  

„2. § (1) A kormányhivatal népegészségügyi feladatai keretében  

a) a népegészségügyi feladatok tekintetében ellátja a járási hivatalok szakmai tevékenységének 

irányítását, koordinálását, szakmai felügyeletét,  

b) jogszabályban meghatározott ügyekben elsőfokú hatósági jogkört gyakorol,  

c) ellátja az alapító okiratban, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat  

ca) a közegészségügy (élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, környezet- és település-

egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai 

biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy) területén,  mely feladatok ellátásához kémiai, 

bakteriológiai és aerobiológiai vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet, ”  

„3. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala a népegészségügyi feladatait Budapest és Pest megye 

területére kiterjedő illetékességgel látja el.”  

„4. § (1) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon 

népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal az országos 

tisztifőorvos vagy a kormányhivatal feladatkörébe.”  

„5. § A járási hivatalok illetékességi területét a 2. melléklet tartalmazza.” 


