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1. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának azonosító adatai, 

működési helyek 

1.1. Azonosító adatok:  

elnevezés: Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

hivatalos rövidítés: NMKH Népegészségügyi Főosztály 

székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

telefon: 06-32-521-701 

fax: 06-32-520-831 

központi e-mail cím: titkarsag.nograd@emr.antsz.hu 

önálló bankszámlaszám: 10037005-00302144-00000000 

 

1.2. Illetékesség: 

A Népegészségügyi Főosztály illetékessége a Kormányhivatal illetékességével egyezően Nógrád 

megye területére terjed ki. 

 

1.3. Működési hely: 

a) Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

telefon: 06-32-521-701 

fax: 06-32-520-831 

központi e-mail cím: titkarsag.nograd@emr.antsz.hu 

 

2. A Népegészségügyi Főosztály szervezeti felépítése 

 

A Népegészségügyi Főosztály két osztályra tagolódik, a Járványügyi Osztályra és a 

Közegészségügyi Osztályra. A Főosztályvezető az SZMSZ 4.§ (8) bekezdésének megfelelően a 

megyei tisztifőorvos. Az egyik osztályt a főosztályvezető helyettes (azaz a helyettes megyei 

tisztifőorvos), a másik osztályt osztályvezető vezeti. 

 

 

 

Osztályszerkezeten kívül közvetlenül a megyei tisztifőorvos irányítása alatt dolgozik a megyei 

vezető védőnő és a megyei vezető ápolónő. 
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Az osztályok további szervezeti egységekre nem tagolódnak, irányítását az osztályvezetők látják 

el, a hatályos jogszabályok, hivatali belső szabályzatok valamint a megyei tisztifőorvos által 

meghatározottak szerint. Az osztályvezetőt akadályoztatás esetén a szervezeti egység 

munkatársai közül a szervezeti egység vezetője által – a megyei tisztifőorvos előzetes 

jóváhagyásával – a kijelölt kormánytisztviselő, ennek hiányában a Főosztály másik szervezeti 

egységének vezetője helyettesíti. A szervezeti egység vezetőjének feladatait jelen Ügyrend 4.2.1. 

pontja részletezi. Az osztályok a Népegészségügyi Főosztály 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

szám alatti székhelyén működnek, faladataikat megyei illetékességgel látják el.  

 

3. A Népegészségügyi Főosztály feladatai 

 

A Népegészségügyi Főosztály alapvető feladat- és hatásköreit az alábbi jogszabályok határozzák 

meg:  

a) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény;  

b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;  

c) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási 

feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

323/2010.  (XII.27.) Korm. rendelet. 

 

A Népegészségügyi Főosztály  

a) jogszabályban meghatározott ügyekben első fokú hatósági jogkört gyakorol, 

b) ellátja a Kormányhivatal alapító okiratában, a jogszabályokban, illetve az Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal által számára meghatározott feladatokat 

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

egészségügy, kémiai biztonság, gyermek-és ifjúság-egészségügy) területén 

bb) a járványügy (fertőzőjárvány-ügy, kórházhigiéne) területén 

bc) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, 

népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem 

fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén, 

bd) az egészségügyi igazgatás és koordináció területén, 

c) ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt szakfelügyeleti feladatokat az egészségügyi 

szolgáltatók felett, 

d) részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok 

kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását. 

e) A Népegészségügyi Főosztály kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra 

vonatkozó bejelentési, nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket. 

f) A Népegészségügyi Főosztály felkérésre részt vesz a feladatkörét érintő jogszabályok 

előkészítésében, véleményezésében, illetve kezdeményezi azok felülvizsgálatát. 
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g) A Népegészségügyi Főosztály irányítja, szervezi, felügyeli, értékeli a megye illetékességi 

területén működő járási népegészségügyi osztályok tevékenységét. Ennek keretében: 

ga) a járási népegészségügyi osztályok tevékenységének irányítására – az egyedi hatósági ügyek 

kivételével – egyedi illetve normatív utasításokat, szakmai állásfoglalásokat, tájékoztatókat ad ki; 

gb) a járási népegészségügyi osztályok egységes szakmai tevékenységének elősegítése 

érdekében szakmai módszertani útmutatók kiadását kezdeményezi a szakmai irányító szervnél;  

gc) meghatározza a járási népegészségügyi osztályok éves munkaterve elkészítésének 

irányelveit, jóváhagyja a járási népegészségügyi osztályok éves munkatervét;  

gd) meghatározza a kiemelt-, cél- és kampányfeladatok körét, és az ellenőrzés 

szempontrendszerét;  

ge) kiadja a járási népegészségügyi osztályok éves beszámoló jelentése elkészítésének irányelveit 

és értékeli az éves beszámoló jelentéseit;  

gf) meghatározza a járási népegészségügyi osztályok adatszolgáltatási/nyilvántartási 

kötelezettségét, főbb tartalmát és teljesítésének módját; 

gg) elemzi és értékeli a járási népegészségügyi osztályok tevékenységét;  

gh) meghatározza a Népegészségügyi Főosztály és a járási népegészségügyi osztályok ügyeleti-

készenléti rendjének főbb követelményeit;  

gi) eseti illetve általános vizsgálatokat kezdeményez, koordinál, illetve végez; 

h) A Népegészségügyi Főosztály figyelemmel kíséri és értékeli a megye közegészségügyi, 

járványügyi helyzetét, a népesség egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi 

állapotot befolyásoló környezeti, társadalmi életmódbeli stb. tényezőket, és előbbiekkel 

kapcsolatos epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez. 

i) A Népegészségügyi Főosztály feladatait éves munkaterv alapján végzi, munkájáról 

rendszeresen beszámol a felettes szervezeteknek. 

 

3.1. Járványügyi Osztály feladatai 

 

3.1.1. Kodifikációs feladatai tekintetében felkérésre részt vesz a szakterületet érintő jogszabály-

tervezetek véleményezésében. 

3.1.2. Koordinációs feladatai tekintetében: 

a) Irányítja, szervezi és összehangolja a lakosság egészségének megtartására és a betegségek 

megelőzésére, korai felismerésére irányuló népegészségügyi munkát, ennek érdekében 

együttműködik a gyógyító-megelőző hálózattal, a megyei vezető védőnővel és a megyei vezető 

ápolónővel; 

b) Figyelemmel kíséri az egészségmegőrzést, - fejlesztést, valamint a betegségek megelőzését 

célzó, az intézet ajánlásával készült nyertes pályázatok sorsát és szakmai segítséget nyújt azok 

helyi megvalósításához. 

3.1.3. Egészségfejlesztési feladatai tekintetében: 
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a) Igény esetén közreműködik az egészségügyi dolgozók, pedagógusok és humán szolgálatban 

résztvevő szakemberek testi és lelki egészségnevelésre irányuló felkészítésében; 

b) Az egészség- és oktatásüggyel, valamint a humán szolgálatokkal együttműködve segíti a 

népegészségügyi ismeretek terjesztését; 

c) Csatlakozik az országos szakmai intézetek által meghirdetett programokhoz és azokat megyei 

szinten kezdeményezi; 

d) Helyes életvitel változtatás érdekében kezdeményezi viselkedés-módosító tréningprogramok 

bevezetését és szervezését; 

e) Szakmailag támogatja az első fokon dolgozó járási tisztifőorvosok, közegészségügyi felügyelők 

és egyéb járási munkatársak egészségfejlesztési munkáját; 

f) Az Egészség Évtizedének Nemzeti Népegészségügyi Programjában foglaltakkal összhangban a 

gyermek és a felnőtt populációt érintő, preventív jellegű rizikó-faktor szűréseket kezdeményez és 

végez. Tevékenységét a járási népegészségügyi osztályokkal és egyéb szakmai szervezetekkel 

együttműködve végzi; 

g) A háziorvosok bevonásával a megye lakossága különböző veszélyeztetett korú csoportjainak 

reprezentatív, prevenciós célú többlépcsős rizikó-faktor szűrését kezdeményezi és végzi 

(vérzsírok, vércukor, testsúly, vérnyomás, dohányzási szokások); 

h) Célzott szűréseket végez az önkormányzati, társadalmi és érdekképviseleti szervek, valamint 

civil szerveződések által kezdeményezett akciók támogatása érdekében, amelyek elsődlegesen 

azt a célt szolgálják, hogy a lakosság ismerje meg egészségi állapotának valós adatait és annak 

befolyásolási lehetőségeit; 

i) Gyermekek és fiatalok testi fejlődését demonstráló vizsgálatokat végez (somatometria, 

tápláltsági státusz, a keringési légző rendszer vizsgálata); 

j) Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) által elkészített és jóváhagyott, az 

onkológiai lakosságszűrés szakmai és szervezési irányelveit rögzítő szűrési protokollokat a helyi 

szükségletekhez, adottságokhoz és lehetőségekhez igazodó módon alkalmazza, és folyamatosan 

ellenőrzi azok végrehajtását; 

k) A szűrőtevékenységek előírásszerű és folyamatos működtetése érdekében folyamatos 

munkakapcsolatot létesít és tart fenn a szűrőtevékenységek végrehajtásában az egészségügyi 

ellátórendszer különböző szintjein résztvevő egészségügyi intézményekkel és szakmai 

csoportokkal, beleértve a céllakosság motiválásában és a betegkövetésben szerepet játszó 

háziorvosi szolgálatot is, továbbá a szűrőegységek felelős szakmai vezetőivel. A végrehajtásban 

résztvevő egységek közötti szakmai és szervezési együttműködés előmozdítása útján elősegíti a 

program céljainak megvalósulását; 

l) Az OSZIR informatikai rendszer segítségével biztosítja a területi szűrési nyilvántartás 

működését; 

m) Biztosítja a behívó - visszahívó - követési rendszer működésének folyamatosságát; 

n) Ellenőrzi a behívási menetrend tervezését, elkészítését, figyelembe véve a szűrőegységek 

aktuális fogadókészségét; 
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o) Gondoskodik a népegészségügyi szűrésekről jelentések készítéséről; 

p) Gondoskodik a program kommunikációs stratégiájának végrehajtásáról. Az optimális lakossági 

részvétel előmozdítása érdekében munkakapcsolatokat épít ki a helyi közvélemény formálására 

alkalmas médiával, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, 

önkormányzatokkal; 

q) Figyelemmel kíséri a szűrési tevékenységeknek a szakma szabályai szerint végzett folyamatos 

és időszakos teljesítményértékelését; 

r) Kapcsolatot tart a megyei/regionális/országos onkológiai, szülész, radiológus, patológus és 

háziorvosi szakfelügyelő főorvosokkal; 

s) Működteti a kialakításra kerülő nem fertőző betegségek, valamint a környezeti hatásokkal 

összefüggő egészségkárosodások bejelentési és nyilvántartási rendszerét (HMAP); 

t) Végzi a lakosság egészségi állapotának és az egészséget befolyásoló tényezőknek egybevetett 

elemzését a szerv szervezeti egységeitől és egyéb szakszolgálatoktól kapott adatok alapján; 

u) Felügyeli a megye területén a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásába 

történő adatszolgáltatást. 

ü) Havi eseménynaptárt állít össze a Népegészségügyi Főosztály és járási népegészségügyi 

osztályok tervezett programjairól, továbbítja az Országos Tisztifőorvosi Hivatal felé a központi 

honlapon történő közzétételhez. Dokumentálja a járási népegészségügyi osztályok havi 

jelentésének a már lezajlott programokról, eseményekről. 

x) Feldolgozza, rögzíti és továbbítja az emlő- és méhnyakszűrésekre vonatkozó havi- és 

negyedéves jelentő űrlapokat az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére. 

y) Összeállítja és továbbítja az emlőszűrés postaköltség számlainak és az elszámolásra 

vonatkozó havi kimutatás az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére. 

v) A továbbképzési naptárt állít össze és továbbítja a személyügyi nyilvántartónak. 

w) Közreműködik képzések, továbbképzések szervezésében. 

z) Ellátja a főosztály sajtóreferensi feladatait, kapcsolatot tart az írott és elektronikus médiával. 

A média által kért aktuális téma kommunikációs háttéranyagát egyezteti a szakterület illetékesével, 

vezetőjével. A háttéranyagot összeállítja és megküldi a média felé, megszervezi nyilatkozat, interjú 

adását. Médiaanyagokat archivál, dokumentál. 

zs) Heti médiajelentést állít össze és továbbít az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Kommunikációs Főosztálya részére, valamint jelentést készít a Hivatal részére a 

sajtómegjelenésekről. 

3.1.4. A Járványügyi Osztály hatósági feladatai kapcsán: 

a) Ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat; 

b) Eljár a járási népegészségügyi osztályok által hozott első fokú határozatok másodfokú 

elbírálásában; 

c) Előkészíti az elsőfokú határozatok felülvizsgálata során szükségessé váló felügyeleti 

intézkedéseket; 

d) Nyilvántartásokat vezet; 
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e) Ellenőrzéseket végez; 

f) Eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében. 

3.1.5. A Járványügyi Osztály fertőző epidemiológiai és védőoltási feladatai tekintetében: 

a) Irányítja és ellenőrzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó 

hordozókkal kapcsolatos tevékenységet; 

b) Folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély, vagy a 

járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket a megye egész területére, vagy egy 

részére; 

c) Megbetegedési veszély elhárítása érdekében védőoltásokat rendel el, amennyiben a megye 

lakosságának egészét, vagy több település lakosságát érinti; 

d) Helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez; 

e) Felügyeli a járási népegészségügyi osztályok fertőző betegekkel kapcsolatos tevékenységét; 

f) Vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 

nyilvántartásokat; 

g) Szervezi és ellenőrzi a terhesek HbsAg szűrését és az ezzel kapcsolatos oltásokat; 

h) Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) számára előzetes, heti, havi és éves jelentést küld 

a megye területén előforduló járványokról, fertőző betegségekről; 

i) Zárójelentést küld a járványosan előforduló fertőző betegségekről a szolgálati út szerint; 

j) Illetékességi területén szervezi az oltóanyagok beszerzését, felügyeli a területen az előírásszerű 

tárolást, nyilvántartást és felhasználást; 

k) Vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt hiányosságok 

megszüntetése iránt; 

l) A védőoltások helyszínén rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtását, a járási népegészségügyi 

osztályok védőoltásokkal kapcsolatos tevékenységét; 

m) Kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket; 

n) Folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a gyógyító ellátás részére a védőoltásokkal 

kapcsolatban; 

o) Elrendeli a járványügyi szűrővizsgálatokat, illetve a fertőzés veszélyének elhárítása céljából a 

lakosság időszakonkénti szűrővizsgálatát. Engedélyezi a fertőző betegek közforgalmú járművel 

történő csoportos szállítását; 

p) Középfokú oktatási intézmények, szakmunkás tanuló intézetek, egyéb oktatási intézetek stb. 

működésének korlátozását, vagy bezárását, továbbá helyközi személyforgalom, vagy személy 

szállításának korlátozását rendeli el; 

q) Működteti a Nemzetközi Oltóhelyet, eleget tesz a működtetésével kapcsolatos dokumentációs 

kötelezettségnek, végzi a külföldi utazással kapcsolatos tanácsadást és védőoltást; 

r) Szükség esetén segítséget nyújt bármely járási népegészségügyi osztályok működési területén 

kialakult járvány leküzdésére. Koordinálja a több járás működési területén kialakult járvány 

(járványok) leküzdését; 

s) Figyelő-, illetve jelentőszolgálatok működtetését rendeli el bizonyos betegségek esetén; 
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t) Ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása 

érdekében a szükséges feladatokat; 

u) Szervezi, irányítja az epidemiológiával foglalkozó munkatársak rendszeres továbbképzését; 

v) Tájékoztatja a lakosságot az epidemiológiai helyzetről; 

w) Végzi az ANONIM HIV szűrővizsgálatok counselling tevékenységet; 

x) Felkészíti a megye egészségügyi intézményeit a szezonálisan előforduló fertőző betegségekre 

(pl. virális, enterális járványok, influenza, influenzaszerű megbetegedések), e feladatkörében 

informál, terveztet és tervez, jelent és jelentet; 

y) Végzi az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 

kivizsgálását, a terjedési út felderítését. 

3.1.6. A Járványügyi Osztály kórház-higiénés feladatai tekintetében: 

a) Folyamatosan figyelemmel kíséri a megye kórházi járványügyi helyzetét (az egészségügyi 

szolgáltatók egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseinek alakulását); 

b) Működteti a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszert; 

c) Értékeli az NNSR kötelező jelentéseinek (VÁF, MRK) adatait, szükség esetén beavatkozik; 

d) Az OEK által kiadott útmutató szerint validálja az NNSR surveillance adatait; 

e) Értékeli az NNSR járványjelentéseit, elkészíti a nosocomialis járvány zárójelentését; 

f) Hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál halmozottan 

előforduló fertőzéseket vagy a különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzés és 

nosocomialis fertőzést követő haláleseteket. A járványügyi kivizsgálást az intézményi 

kórházhigiénés, illetve infekciókontroll szolgálatával közösen végzi. Megteszi a szükséges 

járványügyi intézkedéseket a járványok megelőzése/felszámolása érdekében, felügyeli az 

intézkedések végrehajtását; 

g) Járvány vagy különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomiális fertőzés eseteiben a 

járványügyi vizsgálat részeként szakmailag indokolt mértékben hatósági laboratóriumi 

vizsgálatokat kezdeményez, biztosítja az ehhez szükséges eszközöket; 

h) Végzi a művese állomások ellenőrzését, illetve az ott dializáltak hepatitis B oltóanyaggal való 

ellátását; 

i) Ellátja az egészségügyi szolgáltatók kórházhigiénés, infekciókontroll szakmai felügyeletét a 

vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint; 

j) Munkaterv szerint végzi az egészségügyi ellátás folyamatainak fertőzések kialakulása 

szempontjából történő elemzését a kockázati tényezők meghatározását, a kockázatok 

minimalizálására irányuló regionális, illetve országos szabályozás kialakítása, bevezetése 

érdekében; 

k) Külön felkérésre végzi a fekvőbeteg- és járóbeteg-ellátó intézmények osztályainak, illetve 

részlegeinek higiénés ellenőrzését, bevonva ebbe a járási népegészségügyi osztályt, valamint az 

intézmény kórházhigiénés szolgálatát; 

l) Együttműködik a fekvőbeteg-ellátó intézmények kórházhigiénés, illetve infekciókontroll 

szolgálatával; 
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m) Hatáskörében, illetékességi területén véleményezi a Szolgáltató infekciókontroll tevékenységét 

szabályozó dokumentumokat, ellenőrzi az abban foglaltak végrehajtását, szakmai javaslatot tesz, 

illetve intézkedik a szükséges módosítások megtételére; 

n) Ellátja a Megyei Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság titkársági feladatait; 

o) Kórházhigiénés országos adatgyűjtési rendszerben elrendelt feladatokat végrehajtja; 

p) Végzi az egészségügyi intézmények manuális és intenzív betegellátó tevékenysége kapcsán a 

létesítéssel, illetve rekonstrukcióval kapcsolatos higiénés tervbírálatot, és szakhatósági véleményt 

ad. Részt vesz az első fok által előkészített esetekben szakmai konzultációkon; 

3.1.7. A Járványügyi Osztály DDD szakterületi feladatai tekintetében: 

a) Irányítja és ellenőrzi a járási népegészségügyi osztályok fertőtlenítéssel kapcsolatos 

tevékenységét; 

b) Kórházban, rendelőintézetben folyó fertőtlenítő tevékenységgel kapcsolatban felmerült 

nehézségek vagy különleges feladatok megoldásában szakmai segítséget nyújt a kórházi 

(rendelőintézeti) higiénikusoknak; 

c) Tanfolyamok szervezésével vagy más alkalmas módon gondoskodik a fertőtlenítést végző 

dolgozók továbbképzéséről; 

d) Nyilvántartja a fertőtlenítő szereket és eszközöket és ezekről a beszámoló rendszerben foglalt 

előírás szerint összesítő jelentést küld az OTH-nak; 

e) Szigorított zárófertőtlenítés indokoltsága esetén gondoskodik annak haladéktalan 

végrehajtásáról; 

f) Figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó közegészségügyi 

ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, intézkedéseket tesz azok megelőzésére, 

elhárítására, összehangolja, irányítja és ellenőrzi a járási népegészségügyi osztályok ez irányú 

tevékenységét; 

g) Nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, indokolt 

esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben; 

h) Nyilvántartást vezet a rágcsáló és/vagy rovar-mentesítésre, majd fenntartásra kerülő és 

ellenőrizendő területekről, a felhasználásra kerülő irtószerekről és a kijuttatásukra szolgáló 

eszközökről gondoskodik; 

i) Végzi a maláriát terjesztő szúnyogok irtását maláriás beteg környezetében; 

j) A járási népegészségügyi osztály megkeresésére ellenőrzi a kártevőirtást végző 

szakvállalatokat, kisiparosokat, illetve egészségügyi kártevőirtást végző egyéb képesített 

személyeket; 

k) A gyártó, kiszerelő és készletező vállalatok, illetve forgalomba hozó üzemeiben, raktáraiban levő 

rovar-, rágcsálóirtó szerek, riasztó szerek készleteiből mintát vehet; 

l) Ellátja a kötelezően elrendelt rágcsáló és/vagy rovar-mentesítési akció, majd az azt követő 

fenntartási tevékenység szakmai felügyeletét. 

m) Nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket; 
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n) Végzi a megye területén működő sterilizáló berendezések mikrobiológiai tesztpreparátummal 

történő legalább félévenkénti ellenőrzésének irányítását. 

 

3.2. A megyei vezető védőnő feladatai  

3.2.1. A megyei vezető védőnő közreműködik a szolgálat nő-, anya-, csecsemő-, gyermek-, 

ifjúság- és családvédelmi feladatainak irányításában, szervezésében. E szakterület tekintetében 

megyei szakfelügyelőként és a megyei tiszti főorvos szaktanácsadójaként jogosult és köteles 

eljárni; 

3.2.2. Irányítja a védőnői szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti és megyei szinten 

szervezi a szakmai követelmények érvényre juttatását, részt vesz az ÁNTSZ - OTH ellenőrzési 

feladataiban; 

3.2.3. Irányítja a járási vezető védőnők szakfelügyeleti munkáját, esetenként részt vesz az 

ellenőrzési feladataiban; 

3.2.4. Szakmai felügyeletet gyakorol a családvédelmi szolgálat tevékenysége felett; 

3.2.6. A járási védőnőkkel kapcsolatos humánpolitikai kérdésekben véleményezési és javaslattételi 

joga van; 

3.2.7. Eljár a jogszabályok, valamint a megyei tisztifőorvos által hatáskörébe utalt ügyekben; 

3.2.8. Akadályoztatása esetén a megyei tisztifőorvos által kijelölt járási vezető védőnő helyettesíti; 

3.2.9. Tevékenységéről rendszeresen beszámol a megyei tisztifőorvosnak, közvetlen felettese a 

megyei tiszti főorvos. 

 

3.3. Megyei vezető ápoló(nő) feladatai  

3.3.1. A megyei vezető ápolónő közreműködik a gyógyító-megelőző szolgálatok, valamint az 

ápolási szakterületen működő egészségügyi vállalkozások ápolási tevékenységének 

ellenőrzésében; 

3.3.2. Irányítja az ápolási szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti és megyei szinten 

szervezi az ápolásszakmai követelmények érvényre juttatását, részt vesz az ÁNTSZ - OTH 

ellenőrzési feladataiban; 

3.3.3. Irányítja a járási vezető ápolónők munkáját; 

3.3.4. A járási ápolónőkkel kapcsolatos humánpolitikai kérdésekben véleményezési és 

javaslattételi joga van; 

3.3.5. Egészségfejlesztési tevékenység keretében összehangolja, szervezi és segíti szakterülete 

dolgozóit a gyógyító-megelőző munkafolyamatokban, a megelőzést szolgáló programok 

kidolgozásában; 

3.3.6. Eljár a jogszabályok, valamint a megyei tisztifőorvos által hatáskörébe utalt ügyekben; 

3.3.7. Akadályoztatása esetén a megyei tisztifőorvos által kijelölt járási vezető ápolónő helyettesíti; 

3.3.8. Tevékenységéről rendszeresen beszámol a megyei tisztifőorvosnak, közvetlen felettese a 

megyei tisztifőorvos. 
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3.4. Közegészségügyi Osztály feladatai 

 

3.4.1. A Közegészségügyi Osztály kodifikációs feladatai tekintetében felkérésre részt vesz a 

szakterületet érintő jogszabály-tervezetek véleményezésében. 

3.4.2. A Közegészségügyi Osztály hatósági feladatai kapcsán: 

a) Ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat; 

b) Eljár a járási osztályok által hozott első fokú határozatok másodfokú elbírálásában; 

c) Előkészíti az elsőfokú határozatok felülvizsgálata során szükségessé váló felügyeleti 

intézkedéseket; 

d) Nyilvántartásokat vezet; 

e) Ellenőrzéseket végez; 

f) Eljár a közegészségüggyel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések ügyében. 

3.4.3. A Közegészségügyi Osztály közegészségügyi szakmai feladatai tekintetében: 

a) A megye területére kiterjedően vizsgálja a makro- és mikrokörnyezetből az emberek egészségét 

közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló biológiai, fizikai és kémiai tényezők mindenkori állapotát, 

és az abban bekövetkezett változásokat (lakosság egészségére káros hatások), a környezetben 

bekövetkezett változásokat és feltárja a lakosságot érő ártalmak okait, 

b) Közreműködik a kedvezőtlen környezeti változások és ártalmak megelőzésében, a meglévő 

ártalmak csökkentésében és megszüntetésében. Ennek érdekében: 

ba) kezdeményezi az emberi szervezettel közvetlenül vagy közvetetten érintkezésbe kerülő 

környezeti tényezők vizsgálatát; 

bb) különös figyelmet fordít az egészségkárosodások kialakulásának megelőzésére, valamint az 

egyének, a közösségek és utódnemzedékek zavartalan fejlődését biztosító környezeti feltételek 

megteremtésére; 

bc) intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez a közegészségügyi követelmények érvényre 

juttatása, valamint a közegészségügyi ártalmak megelőzését szolgáló felvilágosító tevékenység 

területén; 

bd) rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 

be) ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat. 

3.4.4. A Közegészségügyi Osztály település és környezet-egészségügyi feladatai tekintetében: 

a) Vizsgálja és felügyeli: 

aa) települések, épületek, létesítmények, műtárgyak tervezése, létesítése, használata során a 

közegészségügyi előírások teljesülését; 

ab) a lakó- és társadalmi környezet életkörülményeket befolyásoló közegészségügyi 

követelményeinek megfelelő állapotban tartását, ennek részeként az ivóvízellátást,                                  

a folyékony és szilárd hulladékok elhelyezését-ártalmatlanítását, a légszennyezettségi állapotot, a 

köztisztaságot, a temetkezést, a személyi higiénés egységeket és a közlekedés körülményeit; 
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ac) a környezet egészségkárosító hatását, feltárja a megelőzés lehetőségeit; 

ad) a munkahelyek közegészségügyi feltételeit. 

b) Feladatai minél hatékonyabb ellátása érdekében laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez a talaj, 

a felszíni és felszín alatti vizek, az ivóvíz, az ásvány- és gyógyvizek, a természetes és 

mesterséges fürdők, a kültéri levegő biológiai szennyezettségének (növényi pollen és 

gombaspóra), illetve a beltéri levegőszennyezettség vizsgálatára; 

c) A laboratóriumi eredményeket minősíti, higiénés szakvéleménnyel ellátja; 

d) A laboratóriumi eredményekre támaszkodva javaslatot készít a szennyezőanyagok 

távoltartására, ártalmatlanítására, a környezeti ártalmak megelőzése, csökkentése, megszüntetése 

érdekében; 

e) Az egészséges környezetet veszélyeztető tényezőkről, körülményekről tájékoztatja a járási 

hivatalokat, az önkormányzatokat, az érintett más hatóságokat; 

f) Közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében jogszabályokban rögzített hatáskörében 

intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez; 

g) Az emberi egészséget és a környezetet veszélyeztető körülményekről a tömegtájékoztató 

eszközökön keresztül tájékoztatja a lakosságot; 

h) Fogadja a szolgáltatók által a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően 

rendelkezésre bocsátott ivóvíz-minőségi önellenőrző vizsgálatok adatait, és ezeket, valamint a 

hatósági vizsgálatok adatait az előírt rendszerességgel továbbítja az OTH részére annak szakmai 

iránymutatása szerint megadott módon. 

3.4.5. A Közegészségügyi Osztály gyermek- és ifjúság-egészségügyi feladatai tekintetében: 

a) A gyermek- és ifjúság-egészségügy területén nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves életkorúak, 

továbbá a 18-24 éves tanulóifjúság időszakos vagy állandó elhelyezésére, oktatására, nevelésére, 

foglalkoztatására, pihenésére, szabadidő eltöltésére szolgáló intézményeket, létesítményeket; 

b) Javaslatot tesz az egészségügyi gyermekintézmények, az oktatási létesítmények, valamint az 

azokban folyó oktató-nevelő munka higiénés vonatkozásainak ellenőrzése során feltárt 

hiányosságok megszüntetésére. 

3.4.6. A Közegészségügyi Osztály kémiai biztonsági feladatai tekintetében: 

a) Végzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartásának ellenőrzését a 

közegészségügyi megfelelőség tekintetében; 

b) Vizsgálja és felügyeli: a mérgezések bejelentésével kapcsolatos előírások érvényesülését; 

c) Ellátja a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos külön jogszabály szerinti 

engedélyezési és ellenőrzési feladatokat; 

d) Feladatai ellátása során együttműködik egyéb intézményekkel, társhatóságokkal, 

társosztályokkal, szervekkel, a foglakozás-egészségügyi szolgálattal. 

3.4.7. A Közegészségügyi Osztály élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi feladatai tekintetében: 

a) Vizsgálja 

aa) a lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulását; 
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ab) az élelmiszerek fogyasztásával összefüggő biológiai és kémiai ártalmakat és elősegíti 

leküzdésüket. 

b) Végzi és felügyeli 

ba) a különleges táplálkozási célú élelmiszerek, kozmetikai készítmények, étrendkiegészítők 

előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni 

ellenőrzését; 

bb) az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések esetén 

a fertőzési forrás, a terjedési út felderítését. 

c) Ellenőrzések alapján kezdeményezi, vagy hatásköre esetén meghozza a szükséges hatósági 

intézkedéseket; 

d) Szükség szerint elvégzi a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést; 

e) Tanulmányozza és értékeli a lakosság táplálkozási helyzetét, tápláltsági állapotát, a táplálkozás 

és az egészségi állapot közötti összefüggéseket; 

f) Vizsgálja a fekvőbeteg-gyógyintézet betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetést - a 

rendszeres diétát, a speciális diétát és az enterális szondatáplálást is beleértve - és a fekvőbeteg-

gyógyintézeten kívüli diétás étkeztetést tápanyagszámítással, biokémiai elemzéssel. 

3.4.8. A Népegészségügyi Főosztály egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai 

tekintetében: 

a) Koordinálja a statisztikai jelentési kötelezettségeket, a jelentéseket összegyűjti, feldolgozza és 

továbbítja a megyei tisztifőorvosnak; 

b) Koordinálja és végzi az évközi és az éves jelentési kötelezettségek teljesítését; 

c) Koordinálja a szakmai és egyéb tervezési, tényelszámolási, elemzési adatok és az információk 

vezetők részére történő visszacsatolását. 

d) Ellátja az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos hatósági feladatokat (végleges 

alkalmatlanság megállapítása); 

e) Lefolytatja a járási népegészségügyi osztály által első fokon elbírált működési engedélyekkel 

kapcsolatos másodfokú hatósági eljárásokat; 

f) Részt vesz a hatósági ellenőrzésekben, biztosítva a szakfelügyeletet; 

g) Közreműködik a beutalási rend, illetve a sürgősségi beutalási rend kialakításában; 

h) Ellátja a katasztrófa-egészségügyi ellátással összefüggésben felmerülő hatósági feladatokat; 

i) A Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve végzi a Halottvizsgálati Bizonyítványok orvos 

szakmai felülvizsgálatát.  

j) Népegészségügyi Főosztály szakfelügyeleti feladatai tekintetében: 

ja) Ellátja a megyei szakfelügyelőkkel kapcsolatos feladatokat (megbízás, megbízás visszavonása, 

szakmai irányítási feladatok ellátása), az orvosszakmai szakfelügyelet működtetése és az 

egészségügyi államigazgatási szerv tevékenységéhez kapcsolódóan felmerülő ellenőrzési 

feladatokban való részvételt biztosítja; 
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jb) Irányítja a kórházhigiénés szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti és megyei szinten 

szervezi a szakmai követelmények érvényre juttatását, részt vesz az ÁNTSZ ellenőrzési 

feladataiban; 

jc) Szükség szerint részt vesz a panaszügyek kivizsgálásában, biztosítja a szakfelügyelőket a 

panaszügyek kivizsgálásához kapcsolódóan; 

jd) A megyei egészségügyi igazgatási feladatok szempontjából lényeges nem fertőző 

epidemiológia helyi-területi vizsgálatainak eredményeit figyelembe veszi az ellátás szervezésében, 

valamint figyelemmel kíséri a népegészségügyi mutatókat. 

k) A Népegészségügyi Főosztály funkcionális feladatai tekintetében: 

ka) Elvégzi az egészségügyi adatokkal/információkkal kapcsolatos adatgyűjtési, adatfeldolgozási 

és prezentációs feladatokat; 

kb) Javaslatokat fogalmaz meg a szakmai és az intézményi hatékonyság növelése érdekében; 

kc) Közreműködik a szakmai tevékenységek egységes, folyamat alapú működtetésének 

kialakítását szolgáló protokollok előkészítésében; 

kd) Ellátja a megyei tisztifőorvoshoz és a megyei tisztifőorvos helyetteshez érkező iratokkal 

kapcsolatos teljes körű ügyviteli és titkársági feladatokat; 

ke) Fogadja a beérkező szóbeli megkereséseket, szükség szerint a feladatkörébe tartozó 

ügyekben felvilágosítást ad; 

kf) Ellátja a minősített iratokkal kapcsolatos hivatali teendőket; 

kg) Szervezi, koordinálja és nyilvántartja a megyei tisztifőorvos és helyettese hivatali programjait; 

kh) Előkészíti a megyei tisztifőorvos és helyettese által összehívott különböző értekezleteket, 

összeállítja az értekezletek emlékeztetőjét, nyilvántartja az értekezleteken hozott döntéseket; 

ki) Közvetlen kapcsolatot tart a szervezet valamennyi szervezeti egységével a feladatok 

megoldása céljából; 

kj) Iktatási feladatkörében ellátja az iratkezelésre vonatkozó belső szabályozó dokumentum szerint 

a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, az iratok iktatásával, nyilvántartásával, 

expediálásával kapcsolatban meghatározott feladatait; 

kk) Irattárazási feladatkörében ellátja a vonatkozó külső és belső szabályozás szerint az 

irattárazással, selejtezéssel, levéltárba adással, iratmegsemmisítéssel kapcsolatban 

meghatározott feladatait; 

kl) Tervezi, szervezi és irányítja a keletkező veszélyes hulladékok szakszerű tárolását, 

elszállítását, biztosítja a kapcsolódó nyilvántartások naprakész állapotban tartását. 

km)  Koordinálja, szervezi a Főosztály által szervezett rendezvényeket, előadásokat;  

kn) Közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, az elektronikus közigazgatás 

kialakításával kapcsolatos feladatok területi összehangolásában, szervezésében; 

 

3.5. Valamennyi osztályra vonatkozó közös szabályok: 
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a) A hatósági ügyintézők a hatósági döntéseket a munkaköri leírások szerinti 

munkamegosztásuk alapján (figyelemmel a helyettesítés rendjére is) a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseinek alkalmazásával készítik elő, kivéve, ha jogszabály eltérő 

eljárási szabályokat állapít meg. Az ügyintézési határidő 21 nap, melynél rövidebb határidőt 

bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. A határidők 

számítására a Ket. 65. §-ában és az ágazati jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni. 

b) Az elsőfokú eljárás kérelemre (szóban vagy írásban) vagy hivatalból indul. A másodfokú 

eljárás fellebbezésre indul. Fellebbezést az ügyfél nyújthatja be az elsőfokú határozat ellen, 

valamint azon végzések esetében, amikor a Ket. önálló fellebbezés jogát biztosítja. A kérelem 

valamint a fellebbezés beérkezését követően a hatósági ügyintéző haladéktalanul, valamint az 

eljárás során folyamatosan ellenőrizi, hogy az eljárásra a Kormányhivatal hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkezik-e.  

c) A hatósági ügyintéző, ha a Kormányhivatal hatáskörének vagy illetékességének a hiányát 

állapítja meg, előkészíti a Ket. 22. §-a szerinti áttételt.  

d) Ha az eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe és illetékességébe tartozik a hatósági 

ügyintéző - amennyiben a Ket. 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti értesíti kötelezettsége 

fennáll - értesíti az ügyfelet/ügyfeleket. 

e) A hatósági ügyintéző, ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesítése 

veszélyben van, előkészíti a Ket. 29/A. §-ában meghatározott biztosítási intézkedést. 

f) A hatósági ügyintéző előkészíti a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását a Ket. 30.§-

ában meghatározott feltételek fennállása esetén. 

g) A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást megszüntető döntést a Ket. 31. §-ában 

meghatározott feltételek bekövetkezése esetén.  

h) A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást felfüggesztő döntést a Ket. 32. §-ában 

meghatározott feltételek fennállása esetén.    

i) A hatósági eljárás során a Ket. 40. §-a szerinti képviseletnek van helye. A jogképességet 

és képviseleti jogosultságot a hatósági ügyintéző az eljárás során folyamatosan vizsgálja. 

j) A hatósági ügyintéző a Ket. 116. §-ában foglaltakra tekintettel előkészíti az eljáró hatóság 

kijelölését tartalmazó döntést a Ket. 42-43. §-ában foglaltak fennállása esetén.  

k) A döntés előkészítése során a hatósági ügyintéző köteles a tényállást tisztázni. Ha a 

rendelkezésére álló adatok nem elegendőek, köteles hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást 

lefolytatni. Hatósági eljárásban bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a 

tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen 

készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték. A jegyzőkönyvre és a hivatalos feljegyzésre a Ket. 39. 

§-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

l) A hatósági ügyintéző az eljárás során szakértőt, tolmácsot a Ket. 58-60. §-ában foglaltak 

szerint vehet igénybe. 
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m) A Ket. 61. §-ában meghatározott esetekben a hatósági ügyintéző előkészíti az eljárási 

bírság kiszabását tartalmazó döntést. 

n) Az eljárás során a hatósági ügyintéző biztosítja az ügyfél részére a Ket. 68. §-ában 

foglaltak betartása mellett az ügy irataiba való betekintést, valamint a Ket. 39/A. §-a szerint az 

adatok zártan kezelését. 

o) A hatósági ügyintéző a Ket. 46-49. §-ai szerint idézi vagy értesíti az eljárás résztvevőit. 

p) A hatósági ügyintéző előkészíti az ügy érdemében hozandó határozatot és az eljárás során 

felmerülő egyéb kérdésekben kibocsátandó végzést. A hatóság döntéseinek a Ket. 72. §-ában 

meghatározottakat kell tartalmaznia. 

q) A hatósági ügyintéző gondoskodik a Ket. szabályai szerint a döntés közléséről, nyilvános 

közzétételéről. 

r) A hatósági ügyintéző az I. fokon meghozott döntése ellen benyújtott fellebbezés estén 

gondoskodik annak a Ket. 102. §-ában foglaltak szerinti felterjesztésről, a fellebbezésről kialakított 

álláspont előkészítéséről. 

s) Az ügyintézés során a döntéseket a szakmai szabályok betartása mellett a lehető 

legrövidebb időn belül kell előkészíteni.  

t) A hatósági ügyintézők közreműködnek a hatósági statisztikai adatgyűjtésben. 

u) A hatósági ügyintéző kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképességében korlátozott, és a 

cselekvőképtelen személyek jogainak érvényesítésére. 

 

4. A Népegészségügyi Főosztály belső munkamegosztása 

 

A Népegészségügyi Főosztály vezetői, ügyintézői és ügykezelői munkakört ellátó 

kormánytisztviselőkből áll. A Főosztályt a megyei tisztifőorvos vezeti, helyettesítését a megyei 

tisztifőorvos helyettes látja el. Az osztály jogállású szervezeti egységeket osztályvezető vezeti, 

helyettesítését a szervezeti egység munkatársai közül – a megyei tisztifőorvos jóváhagyásával - az 

osztályvezető által kijelölt kormánytisztviselő látja el. 

 

A vezetők általános feladata az irányított szervezeti egység munkájának megszervezése, a 

beosztott dolgozók tevékenységének irányítása, ellenőrzése, közreműködése a munkafeltételek - 

mint a Kormányhivatal funkcionális tevékenysége keretében ellátandó feladat – biztosításában.  

 

4.1. A megyei tisztifőorvos feladat- és hatásköre 

a) A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek, irányításnak megfelelően a 

kormánymegbízottól, főigazgatótól, igazgatótól kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti a 

Főosztályt, és felelős a szervezeti egységek feladatainak ellátásáért.  

b) A Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott felhatalmazásával és 

megbízásából gyakorolja a kormánymegbízott által részére – a Kormányhivatal kiadmányozási és 

helyettesítési szabályzatában, más belső szabályzatban – átruházott kiadmányozási jogot. 
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c) A jogszabályok és az SZMSZ keretei között meghatározza a Főosztály munkatervét, 

ellenőrzési tervét. 

d) Szervezi és ellenőrzi a Főosztály feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtását. 

e) A Főosztályon belül felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért.  

f)   Elkészíti a Főosztály kormánytisztviselői tekintetében a munkaköri leírásokat, 

teljesítményértékeléseket. 

g) Javaslatot tesz a Főosztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 

meghozatalára. 

h) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a kormánymegbízott, főigazgató, igazgató 

állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.  

i)  Közreműködik a Főosztályon dolgozó hatósági ügyintézők feladatainak meghatározásában. 

j)  Soron kívül fogadja az országgyűlési képviselőket, polgármestereket, alpolgármestereket, 

jegyzőket.  

k) Közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. 

l) kiadja a Népegészségügyi Főosztály belső szabályzatait és ezek módosítását;  

m) gondoskodik a vezetői, a tisztifőorvosi értekezletek és munkaértekezletek összehívásáról, 

napirendjének meghatározásáról, levezeti az értekezleteket; 

n) vezeti és képviseli a Népegészségügyi Főosztályt 

o) szakmai irányítást gyakorol a szervezeti egységek és a járási népegészségügyi osztályok 

tevékenysége felett; 

p) dönt, illetve intézkedik a jogszabály által a Főosztály feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben; 

q) szervezeti egységre szignálja a Népegészségügyi Főosztályhoz érkezett iratokat; 

r) az NMKH által meghatározottak szerint gondoskodik értekezletek és más fórumok 

napirendjének, állásfoglalásainak előkészítéséről; 

s) a megyei tisztifőorvos részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 

A megyei tisztifőorvos felelős: 

a) a jogszabályokban, az SzMSz-ben és az Országos Tisztifőorvos által előírt feladat- és 

hatáskörök megfelelő ellátásáért; 

b) feladatai ellátásához a Népegészségügyi Főosztály használatába adott vagyonrendeltetésszerű 

igénybevételéért; 

c) a Népegészségügyi Főosztály feladatellátása során a szakmai hatékonyság és a 

gazdaságosság követelményének érvényesítéséért; 

d) a tervezési, beszámolási információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak 

teljességéért és hitelességéért; 

e) a munkavégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, a hivatali fegyelem 

betartásáért; 

 

4.2. Az osztályvezető feladat- és hatásköre 
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A szervezeti egység vezetője (osztályvezető) a szakmai, ügyrendi szabályoknak és munkaköri 

leírásának megfelelően vezeti az osztályt, felelős annak szakmai tevékenységéért.  

a) összehangolja az osztályhoz tartozó csoportok és egyéb szervezeti egységek tevékenységét; 

b) gondoskodik az osztályhoz tartozó ügyintézők, ügykezelők munkaköri leírásának elkészítéséről; 

c) megszervezi az osztály munkatársainak tevékenységét, irányítja és ellenőrzi az osztály 

feladatainak végrehajtását, 

d) biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a határidők betartását, gondoskodik a feladatoknak az 

osztály dolgozói közötti arányos elosztásáról, a beérkezett és szignált ügyiratoknak érdemi 

ügyintézők részére történő szétosztásáról, a munkafegyelem biztosításáról, valamint a távollévő 

dolgozók helyettesítésének megszervezéséről.  

e) gondoskodik az osztály éves munkatervének összeállításáról a szakmai irányító szerv 

iránymutatásai figyelembe vételével; 

f) tájékoztatja az osztály dolgozóit a vezetői döntésekről;. 

g) gyakorolja a hatáskörébe utalt munkáltatói jogosítványokat; 

h) javaslatot tesz kitüntetések, címek, díjak, jutalom adományozására, előléptetésre; 

i) előre nem tervezhető feladatok esetében koordinálja a munkát a társosztályokkal, valamint 

szükség szerint tájékoztatja a megyei tisztifőorvost;  

j) hatósági ellenőrzést végez, illetve végeztet az osztály szakterületét érintő tevékenységet folytató 

személyeknél, szervezeteknél, intézményeknél (egységeknél), ellenőrzi az osztály feladatkörét 

érintő jogszabályok végrehajtását, az észleltek alapján megteszi a hatáskörébe tartozó 

intézkedéseket, illetőleg azokra javaslatot tesz az intézkedésre jogosultnak; 

k) felülvizsgálja az osztály ügyintézői által készített érdemi intézkedések tervezetét; 

l) javaslatot tesz az osztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések meghozatalára; 

m) beszámol a megyei tisztifőorvosnak az osztály munkájáról, a munkatervi feladatok 

teljesítésének állásáról. 

n) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a megyei tisztifőorvos eseti vagy állandó jelleggel 

hatáskörébe utal. 

Az osztályvezető részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza; 

 

4.3. Az ügyintéző faladatai 

a) A Főosztály ügyintézője a jogszabályok, a Kormányhivatal egyes szabályzatai és 

munkaköri leírásában foglaltak alapján a kormánytisztviselőtől elvárható szakmai színvonalon és 

felelősséggel részt vesz az Ügyrendben meghatározott főosztályi feladatok végrehajtásában. 

b) Amennyiben a feladatai ellátása során tapasztalt jogszabálysértés miatt indokolt, 

kezdeményezi a feladat- és hatáskörrel rendelkező illetékes állami szerv eljárásának megindítását, 

melynek során kiadmányozásra előkészíti az iratot. 

c) Intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal 

kapcsolatos ügyeket. 



19 

 

d) Ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató és a főosztályvezető által, valamint a 

jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott egyéb feladatokat. 

e) Közreműködik a Kormányhivatal munka- és ellenőrzési tervének végrehajtásában. 

f ) Kijelölése esetén részt vesz a munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban foglaltak 

szerint a munkacsoport munkájában. 

g) Részt vesz a munkakörébe tartozó kötelező képzésekben, továbbképzéseken. 

h) Közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. 

i)  Adatokat gyűjt, szolgáltat és rögzít a hivatal számítógépes nyilvántartó rendszerében. 

j)         Vezeti a panaszügyek nyilvántartását. 

k) Felelős a beszámolókhoz, jelentésekhez kapcsolódó adatok összegyűjtéséért, 

összegzéséért.  

l)         Elkészíti a Főosztály működésével összefüggő statisztikai jelentéseket. 

m) Közreműködik a Főosztály munkatársai által készített szakmai információk Kormányhivatal 

honlapján történő elhelyezésében. 

n) Közreműködik az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzésében, valamint 

végrehajtja a vezetőitől kapott – rendszeres és eseti jellegű – megbízásokat. 

o) Közreműködik a döntések közlésében. 

p) Részt vesz a leltározási és selejtezési feladatokban. 

q) a munkaköri leírás alapján – figyelemmel a szakszerűségre és az előírt eljárási határidők 

betartására – a Főosztály feladatkörébe tartozó érdemi döntéseket és a hivatalos levelezést 

önállóan kiadmányozásra előkészíti; 

r) a munkatervben és az ellenőrzési tervben foglalt ütemezés, valamint az ott meghatározott 

szempontrendszer szerint elvégzi az esedékes ellenőrzéseket, írásba foglalja a vizsgálatok 

megállapításait; 

s) folyamatosan figyelemmel kíséri, tanulmányozza és egységes szemlélet szerint alkalmazza 

Népegészségügyi Főosztály feladat- és hatáskörét, illetve a munkakörét meghatározó 

jogszabályokat; 

t) a feladatkörébe tartozó ügyekben – az egységes gyakorlat kialakítása, illetve megvalósítása 

érdekében – szükség esetén segítséget nyújt a jogszabályok értelmezéséhez és alkalmazásához, 

u) a munkaköri leírásában meghatározottak szerint más ügyintéző tartós távolléte esetén 

helyettesítési feladatokat lát el; 

x) a feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan elemző és értékelő, valamint véleményező 

tevékenységet végez; 

y) az ügyintéző részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza; 

 

4.4. Valamennyi vezető és ügyintéző feladata: 

a) a kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős a 

Népegészségügyi Főosztály állandó és időszakos célkitűzéseinek megvalósításáért, munkaköri 

feladatainak ellátásáért; 
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b) munkáját a jogszabályokban, a hivatali szabályzatokban, a vezetői utasításokban, a 

Népegészségügyi Főosztály munka- és egyéb terveiben meghatározottak szerint és azokat 

betartva, jog- és szakszerűen köteles ellátni; 

c) köteles a tudomására jutott hivatalos információt a hivatali feletteséhez eljuttatni, indokolt 

esetben hivatalból eljárást kezdeményezni; 

d) alapvető kötelessége alkalmazni a munkavégzése során a megszerzett informatikai ismereteket 

és folyamatosan frissíteni, fejleszteni azokat; 

e) naprakészen tájékozódni a Népegészségügyi Főosztály, illetve munkakörét érintő 

jogszabályokról, megismerni azok tartalmát, önképzés keretében tanulmányozni a vonatkozó 

szakirodalmat, tájékoztatókat, törekedni az egységes gyakorlat és jogértelmezés kialakítására; 

f) közreműködni a jogszabály-tervezetek véleményezésében, valamint a szakmai irányító szervek 

által meghatározott határidős feladatok elkészítésében; 

 

4.5. Az ügykezelő feladatai 

a) az iratkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően átveszi és iktatja a postán vagy egyéb 

úton érkezett küldeményeket, fogadja a telefonhívásokat; 

b) iktatást követően az ügyiratokat az előadói munkakönyvbe bevezeti és az ügyintézők részére 

továbbítja; 

c) szereli az elő- és utóiratokat; 

d) előkészíti az iratok elküldését, és azokat átadja postázásra, postázásban, közreműködik; 

e) irattárba helyezi az elintézett ügyek iratait; 

f) kezeli, őrzi és nyilvántartja a bélyegzőket;  

g) közreműködik az iratok selejtezésében; 

h) gondoskodik a Népegészségügyi Főosztály feladatkörének ellátásához szükséges 

adminisztrációs tevékenység ellátásáról, az ügyintézéshez, ügykezeléshez szükséges 

nyomtatványok, irodaszerek, technikai eszközök megrendeléséről és pótlásáról, iratok 

sokszorosításáról. 

i) Összeállítja és leadja az irodaszer és gépkocsi igénylést. 

j) az ügykezelő részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 

 

5.  Az ügyintézés rendje - munkafolyamat 

A Népegészségügyi Főosztály feladat- és hatáskörében hivatalból vagy kérelemre indult ügyek 

elintézésére az ügyintézőt a szervezeti egység vezető jelöli ki. 

A szignáló/ügyintézőt kijelölő személy a beérkezett iratokon az ügyintéző kijelölése mellett további, 

az ügy elintézésével kapcsolatos külön utasításokat is közölhet. Ezeket a szignálás idejének 

megjelölésével feljegyzi az iratra és aláírja. 

Az egymást helyettesítő ügyintézők a távollét ideje alatt a folyamatban lévő és intézkedést igénylő 

ügyiratokat kötelesek egymásnak dokumentáltan átadni, a szükséges információkkal a helyettesítő 
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személyt ellátni. Az iratok átadás-átvételét igazoló dokumentumot az átadó ügyintéző köteles a 

szervezeti egység vezetőjének bemutatni. 

 

Az ügyintézésért felelős kormánytisztviselő a hatósági eljárás során az alábbi szempontrendszer 

figyelembevételével jár el 

a) áttanulmányozza az ügyre vonatkozó ügyiratokat és más információkat tartalmazó anyagokat, 

szükség szerint intézkedik az ügyet érintő iratok pótlólagos összegyűjtésére és átmeneti 

csatolására, illetve különböző ügyiratok végleges szerelésére, 

b) amennyiben az ügyben más hivatali belső szervezeti egység, vagy más hivatalos szerv 

álláspontjának bekérése szükséges, erről indokolt esetben felettesét külön tájékoztatja, az 

egyeztetést az illetékessel szóban, szükség szerint írásban elvégzi, 

c) az ügyben folytatott jelentősebb tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, szóbeli 

megállapodásról, egyeztetésről szükség szerint jegyzőkönyvet, emlékeztetőt, vagy feljegyzést 

készít és azt az ügyiratban elhelyezi; fontosabb ügyeknél a lényeges vezetői utasításokat – 

indokolt esetben – az ügyiratra, illetve az előadói ívre, vagy az ügyet kísérő lapra külön feljegyzi, 

d) megállapításait, javaslatát az ügyiratban rövid előadmány, feljegyzés formájában összegzi és 

elkészíti a kiadmány tervezetét, 

e) az ügyiratot az ügyintézési határidők betartása mellett továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz, 

f) az iratra feljegyzi a kezelői és a kiadói utasításokat, az irattári tételszámot. 

g) köteles gondoskodni a kiadmányok postázásra történő előkészítéséről, 

h) köteles gondoskodni az elintézett irat irattárba helyezéséről, 

i) az ügy intézésére kijelölt köteles a vezető utasítása szerint eljárni. 

 

Ellenőrzések: 

A helyszíni ellenőrzések a szervezeti egység vezető és amennyiben lehetséges az ellenőrzött fél 

előzetes tájékoztatása mellett történnek, a gépjármű futáskihasználását figyelembe véve. 

A felügyeleti ellenőrzések mindig az ellenőrzött fél szervezeti egység vezetőjének előzetes 

tájékoztatásának megfelelően történnek. Az ellenőrzésről felügyeleti jegyzőkönyv készül, melyet 

az ellenőrzött fél és annak felettese is láttamoz. Intézkedés a felettes szervezeti egység vezetőjén 

keresztül történhet. 

Szakmai segítségnyújtás a kapcsolattartás rendjének megfelelően történik. 

Vezetői ellenőrzés: 

A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység része, magába foglalja a szervezeti egység 

valamennyi munkatársának ellenőrzését. Az egyéni felelősségeket a munkaköri leírások, a hivatali 

belső szabályzatok is tartalmazzák. A megyei tisztifőorvos, a szervezeti egységek vezetői a 

feladatok teljesítését a munkafolyamatba épített ellenőrzésen keresztül és eseti egyéni 

számonkérésekkel kísérik figyelemmel. Az ügyiratok szignálása és a kiadmányozás során a 

határidők betartása, a törvényesség, szakszerűség és a minőség is ellenőrzésre kerül. A vezető az 

ellenőrzési feladatait a munkanaplók rendszeres áttekintésével is havonta, illetőleg szükség szerint 
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teljesíti. A vezetői ellenőrzések alkalmával feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére a megyei 

tisztifőorvos, a szervezeti egységek vezetői folyamatosan, esetenként, illetve szükség szerint 

munkaértekezleteken hívják fel az érintettek figyelmét. 

   

A közérdekű kérelmek, panaszok és bejelentések vizsgálata során a panaszokról és a közérdekű 

bejelentésekről2013. évi CLXV. törvény alapján, a szakmai irányító szerv által kiadott utasítás, 

szakmai állásfoglalás figyelembevételével kell elvégezni. 

 

Ha a kormánytisztviselő az ügyintézés során kapott vezetői utasítással nem ért egyet: 

a) köteles azt a közvetlen felettesének szóban megindokolni, 

b) ezt követően jogosult az elutasított ellenvéleményét az ügyiratra, vagy az ügyiratot kísérő lapra 

rávezetni, 

c) az ügyiratban feltüntetett ellenvéleményét a szolgálati felettese útján, vagy annak előzetes 

értesítésével felső szintű vezetők elé terjesztheti. 

d) az ügyet intéző ellenvéleménye általában nem akadályozhatja meg a vezetői utasítás 

végrehajtását.  

Az ügy elintézéséért felelős személy az érkezett irat átvételét követő napon köteles az iratot 

megvizsgálni és az érdemi döntéshez szükséges közbenső eljárási cselekmények 

foganatosításáról – a jogszabályi határidők betartásával - intézkedni. 

Az ügyintéző feladatai ellátása során felelős a határidők oly módon történő betartásáért, hogy a 

jogszabályban vagy a külön rendelkezés szerinti elintézési határidőn belül az ügy lezárásra 

kerüljön. 

Az ügyintézés akkor tekinthető lezártnak, ha keletkező ügyek ellátása során, az eközben felmerülő 

tartalmi (érdemi), formai (alaki), kezelési, szóbeli és/vagy írásbeli munkamozzanatok befejeződtek, 

és a keletkezett érdemi döntést tartalmazó ügyirat kiadmányozása és postázása megtörtént. 

Ha az ügy az irányadó ügyintézési határidőn belül nem intézhető el, abban az esetben az 

ügyintéző köteles felettesét írásban – az iraton, vagy az előadói íven - tájékoztatni a várható 

túllépés okáról és kezdeményezni az eljárás határidejének meghosszabbítását, olyan időben, hogy 

még az eredeti határidőn belül kiadmányozásra kerülhessen a határidő vezető általi 

meghosszabbításáról szóló rendelkezés. 

A szignált iratot – elintézés céljából – iktatószám, tárgy és az átvétel időpontjának feltüntetésével 

legkésőbb az ügyirat beérkezését követő napon át kell adni az ügyintéző részére.  

Az iktatott és ügyintézésre kiadott ügyiratot a titkárságon vezetett megyei munkanaplóban 

naprakészen kell vezetni, és abban nyilván kell tartani az ügyirat átvételének időpontját, az 

iratmozgással járó közbenső intézkedéseket, az elintézés időpontját. A munkanaplónak tükröznie 

kell továbbá az elintézés módjára utaló irattári kódot, illetve „elintézve” szöveget, vagy irodai 

utasítást, amit az elintézés rovatban kell feltüntetni, valamint az ügyirat fellelhetőségének helyét. 

A munkanaplót havonta és évente le kell zárni és adatait összesíteni. 
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Az ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintés lehetőségét és erről történő 

másolat készítését, az ügyfél illetve képviselője kérelmére a szervezeti egység vezetőjének 

tájékoztatása mellett az ügyintéző biztosítja és gondoskodik a másolat elkészítésért fizetendő 

illeték lerovatásáról. A betekintés vagy másolat készítése esetén az ügyiraton fel kell jegyezni a 

betekintés időpontját, illetve a másolatok példányszámát. 

Ha az ügy jellege megengedi, az távbeszélőn, illetőleg személyes tájékoztatással is elintézhető. 

Távbeszélőn vagy személyes tájékoztatás esetén az iratra e tényt rá kell vezetni és az ügy 

elintézőjének alá kell írni.  

Iratot munkahelyről kivinni munkaköri feladat ellátásához a szervezeti egység vezetőjének 

engedélye mellett lehet. 

Közvetlenül a szervezeti egységnél történő iratbenyújtás (személyesen, faxon, e-mailen) esetén az 

ügykezelő gondoskodik annak érkeztetéséről, szignálásra történő bemutatásáról és iktatásáról, 

esetleges személyre szóló továbbításáról. 

 

A boríték címzését a postai előírásoknak megfelelően kell végezni. A fontos, vagy nehezen 

pótolható iratokat és azokat a kiadmányokat, amelyeknek a címzetthez való eljuttatása különösen 

fontos, illetve azon iratokat, amelyek átvételének időpontjához joghatás fűződik – különös 

tekintettel a döntésekre és peres iratokra, valamint határidő kitűzést tartalmazó megkeresésekre – 

tértivevénnyel ellátott levélben kell küldeni. 

 

6. Munkaidő, munkarend 

A Népegészségügyi Főosztály folyamatos működését a jogszabályok, a közjogi 

szervezetszabályozó eszközök, továbbá az ezekre épülő szabályzatok, valamint a szakmai 

irányító és felettes vezetők utasításai határozzák meg. 

 

6.1. Munkarend 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályánál egyenlő munkaidő-beosztás 

érvényesül, a munkaidő hétfőtől csütörtökig 07.30-16.00 vagy 08.00-16.30, pénteken pedig 07.30-

13.30 vagy 08.00-14.00 óráig tart. 

Egyenlőtlen munkaidő-beosztás (pl. rugalmas munkaidő, törzsidő, peremidő) csak kivételesen 

indokolt esetben engedélyezhető, arról a kinevezési okmányban, vagy azok módosításával kell 

rendelkezni. Az egyenlőtlen munkaidő-beosztásról a megyei tisztifőorvos rendelkezhet. 

A munkaidő nyilvántartása kézzel vezetett jelenléti íven történik, amelyen rögzíteni kell az érkezés 

és távozás időpontját, az igénybe vett szabadság, betegállomány, valamint a munkából egyéb 

okból történő távollét időtartamát.  

A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának tényéről 

haladéktalanul köteles a munkahelyi vezetőjét értesíteni. 
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A Népegészségügyi Főosztály munkaidő után a sürgős feladatok ellátására (járványügyi helyzet, 

árvíz, stb.) Készenlétet működtet a kormánytisztviselők és a járási tisztifőorvosok bevonásával heti 

beosztás szerint. A Készenlét hétköznap 16:00-tól másnap reggel 8:00 –ig, péntek 14:00-tól hétfő 

reggel 8:00-ig tart.  

 

6.2. Ügyfélfogadás rendje 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályon nincs meghatározott 

ügyfélfogadási idő, csak az alább felsorolt szolgáltatások tekintetében. 

Az önkormányzati tisztségviselők és képviselők, valamint a helyi és területi közigazgatási szervek 

kormánytisztviselőinek, egészségügyi szolgáltatók képviselőinek előre egyeztetett időpontban 

történő fogadását biztosítani kell. 

 

Nemzetközi Oltópont rendelési ideje: 

Hétfő: 08.00-16.00-ig ill. telefonos egyeztetés alapján 

 

Vérvétel és HIV/AIDS szűrés és tanácsadás időpontja: 

Kedd: 08.00-12.00   13.00-16.00 

 

6.3. Az értekezletek rendje  

6.3.1 Megyei vezetői értekezlet 

A megyei tisztifőorvos a Népegészségügyi Főosztály szervezeti egységeinek vezetői, a megyei 

vezető védőnő és a megyei vezető ápolónő számára szükség szerint, de legalább negyedévente 

egy alkalommal vezetői értekezletet tart. A megyei vezetői értekezletre meghívható továbbá, 

akinek a feladatkörét a megtárgyalásra kerülő ügy vagy kérdés érinti. (Pl. járási tisztifőorvosok) 

A megyei vezetői értekezlet célja, témája: 

a) Időszerű szakmai feladatok és a Népegészségügyi Főosztály tevékenységével kapcsolatos 

kérdések megtárgyalása.  

b) A Kormányhivatal és a szakmai irányító szerv által tartott értekezleten elhangzott információk, 

szakmai irányelvek átadása.  

c) Szakmai kérdések, problémák felvetése és megvitatása. 

d) Beszámoló a járási népegészségügyi osztályokon folyó szakmai munka segítéséről. 

e) A Népegészségügyi Főosztály és járási népegészségügyi osztályok működésével kapcsolatos 

kérdések megtárgyalása. 

f) Együttműködés biztosítása, kölcsönös tájékoztatás. 

g) Döntés előkészítés, feladat meghatározás. 

Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet az irattárban meg kell őrizni, és az NMKH, 

valamint az ellenőrző szervek rendelkezésére kell bocsátani. 

 

6.3.2. Referáló értekezlet 
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A szervezeti egység vezetők az általuk irányított szervezeti egységek részére szükség szerint, 

referáló értekezletet tartanak. 

Az értekezlet célja tájékoztatás nyújtása az aktuális felsővezetői döntésekről, valamint a 

munkatervi és egyéb aktuális feladatok végrehajtásának figyelemmel kísérése, az új feladatok 

végrehajtásának koncepcionális előkészítése. 

 

6.3.3. Szakmai értekezlet 

A szervezeti egység vezetők, valamint megyei vezető védőnő és a megyei vezető ápolónő a járási 

népegészségügyi osztályok munkatársai részére a szakági feladatok értékelése, a végrehajtással 

kapcsolatos teendők megjelölése, továbbá jelentősebb jogszabályok egységes végrehajtása 

céljából szükség szerint szakmai értekezletet tartanak. 

Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet az irattárban meg kell őrizni, és az ellenőrző 

szervek rendelkezésére kell bocsátani.  

  

6.4. Kapcsolattartás rendje 

 

Külső kapcsolattartás rendje:  

A megyei tisztifőorvos és a szervezeti egység vezetők feladatkörük ellátása során kapcsolatot 

tartanak a helyi önkormányzatok és szerveik vezetőivel, a központi államigazgatási, illetve azok 

területi szervei azonos szinten elhelyezkedő vezetőivel, a szakmai iránytó szerv vezetőivel és 

ügyintézőivel, az egészségügyi szolgáltatók képviselőivel. Részükre igény esetén megadják a 

szükséges szakmai segítséget, tájékoztatást.  

A kormánytisztviselő a feladatkörének ellátása során kapcsolatot tart a helyi önkormányzati 

hivatalok, illetve a központi államigazgatási szervek területi szerveinek azonos szinten 

elhelyezkedő köz- és kormánytisztviselőivel, a szakmai iránytó szerv ügyintézőivel. Részükre igény 

esetén megadja a szükséges szakmai tájékoztatást, segítséget, a feladatkörébe tartozó ügyekben 

a szervezeti egység vezető előzetes véleménye, utólagos tájékoztatása mellett, az általuk 

meghatározott körben. 

 

Belső kapcsolattartás rendje: 

a) A Főosztály vezetője és kormánytisztviselői a Kormányhivatal szervezeti egységeivel 

feladataik ellátása, tevékenységük végzése során együttműködésre kötelezettek. A Főosztály 

feladatkörébe tartozó, de más szervezeti egységet érintő ügyekben az érdekelteket folyamatosan 

tájékoztatva és egyeztetve kell eljárni.  

b) A Főosztály valamennyi kormánytisztviselője és munkavállalója köteles a tudomására jutott 

hivatalos információt – az adat- és titokvédelmi szabályok betartásával – az illetékes szervezeti 

egységhez, államigazgatási szervhez, hatósághoz eljuttatni, illetve szükség esetén, az információ 

alapján hivatalból eljárást kezdeményezni. 
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A megyei tisztifőorvos közvetlen kapcsolatot tart a kormánymegbízottal, a főigazgatóval, 

igazgatóval, főosztályvezetőkkel, a járási tisztifőorvosokkal, a járási hivatalvezetőkkel, valamint a 

Népegészségügyi Főosztály kormánytisztviselőjével, ügykezelőjével. 

 

A szervezeti egység vezető közvetlen kapcsolatot tart a megyei tisztifőorvossal, a többi szervezeti 

egység vezetőjével, az általa irányított szervezeti egység kormánytisztviselőivel, ügykezelőjével, a 

járási tisztifőorvosokkal, a Kormányhivatal főosztály/ osztályvezetőivel, más szervezeti egység 

kormánytisztviselőivel - a más szervezeti egység vezetőjének lehetőség szerinti egyidejű 

tájékoztatása mellett.  

 

A kormánytisztviselő és ügykezelő közvetlen kapcsolatot tart a szervezeti egység vezetővel, 

valamint a szervezeti egysége kormánytisztviselőjével, ügykezelőjével, a járási népegészségügyi 

osztályok kormánytisztviselőivel, a Kormányhivatal kormánytisztviselőivel.  

 

A külső és belső kapcsolattartás részletes szabályait egyebekben a munkaköri leírások 

tartalmazzák. 

 

6.5. Külső és belső adatszolgáltatások, adatbekérések rendje 

 

A Népegészségügyi Főosztály által küldött rendszeres adatszolgáltatások: 

a) Élelmiszer eredetű megbetegedésekről az OGYÉI felé havi rendszerességgel  

b) Ivóvíz vizsgálati adatokról az OTH felé negyedévi rendszerességgel 

c) Hulladékjelentés OTH számára éves gyakorisággal 

d) Természetes fürdővizekkel, fürdőhelyekkel kapcsolatos jelentés OTH számára félévente 

e) Veszélyes anyaggal végzett tevékenység bejelentés jelentése az OTH felé éves 

rendszerességgel 

f) Rendszeres kötelező járványügyi jelentések az OEK-nek, OTH-nak 

g) Médiajelentés hetente az OTH-nak 

h) Éves jelentés az OTH-nak 

i) Egészségnevelési programokról havi eseménynaptárról jelentés az OTH-nak 

j) OTH és országos intézetek által előírt egyéb rendszeres jelentések 

 

Salgótarján, 2015. április 1. 
 
   
 
 
  Dr. Surján Orsolya 
     főosztályvezető 
 

  


