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A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét é s alaptevékenységét meghatározó, a szervre 

vonatkozó alapvet ő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök , valamint a szervezeti 

és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és a datbiztonsági szabályzat hatályos és 

teljes szövege: 

 

Az ÁNTSZ és ezen belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztály tevékenységét általánosan meghatározó jogszabályok az alábbiak: 

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

• 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

• 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási 

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

államigazgatási szerv kijelöléséről 

• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  

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

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

kezeléséről és védelméről   

• 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  

• 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében 

a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó 

hatóságok általános kijelöléséről  

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

egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól  

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

hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről 

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

közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

• 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről 

• 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 

Az ágazati jogszabályok jegyzéke kizárólag az általános jogszabályokat tartalmazza, a 

szakterületenkénti részletezés a https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/jogszabalyok_utmutatok 

linken található. 

 

Szervezeti és M űködési Szabályzat 

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

szervezeti és működési szabályzatáról / Hatályos: 2017.09.06 - 
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Adatvédelmi Szabályzat 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormánymegbízott 10/2017. (III.1.) számú utasításával kiadott 

SZ/172/00008-10/2017. iktatószámú Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal általános és 

közszolgálati adatvédelmi szabályzata  

 

 

 

Nyíregyháza, 2017. október 10. 

 

 

      Román István 

  kormánymegbízott  

                   nevében és megbízásából: 

        

 

               Dr. Salzmann Marianna sk. 

                 megyei tisztif őorvos 

      főosztályvezet ő 
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