
 

 

  

TÁJÉKOZTATÓ A BFKH NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLYÁNAK HATÁSKÖREIRŐL ÉS 

FELADATAIRÓL 

 

A kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát a fővárosi és megyei tisztifőorvos vezeti. 

A Népegészségügyi Főosztály ellátja a hatáskörébe tartozó, Főváros és Pest megye területén 

jelentkező népegészségügyi feladatokat. Koordinálja és irányítja az egészségfejlesztést, a különböző 

szűrővizsgálatok népszerűsítését, a népegészségügyi programok végrehajtását. 

Nyilvántartja az élelmiszer eredetű megbetegedéseket, végzi a táplálkozást érintő egészségügyi 

feladatokat. Koordinálja a település- és környezet-egészségügyi tevékenységet, gondoskodik a 

medencés fürdővizek hatósági vizsgálati eredményeinek, a hatósági ivóvíz-mintavételi helyeknek és a 

kötelező vizsgálatoknak a nyilvántartásáról. Érvényesíti a gyermek- és ifjúság-egészségügyi 

tevékenység keretében az oktató, nevelő és gondozó intézmények közegészségügyi követelményeit. 

Végzi a kemizációval, a vegyi anyagok életciklusával kapcsolatos egészségügyi feladatok ellátásának 

koordinálását, hatósági felügyeletét.  

Kivizsgálja az ivóvízzel kapcsolatos panaszokat, járványügyi szűrővizsgálatokat rendelhet el, 

nemzetközi oltóhelyet működtet. Biztosítja az anonim HIV szűrővizsgálatokat, kórházhigiénés 

tevékenységet folytat. 

Koordinálja az elsőfokú népegészségügyi osztályokon keresztül a megyei (fővárosi) háziorvosok, a 

házi gyermekorvosok, a fogorvosok működését, irányítja az ápolási és védőnői szakfelügyeletet. 

A katasztrófa-egészségügyi ellátással összefüggő feladatokat lát el. 

2017 áprilisától egyes országos hatáskörű, központi szervek megszüntetése/átalakítása miatt - több 

mint 30 új, ezek közül 20 országos hatáskörű, népegészségügyi tárgyú feladatot lát el, melyek főként 

a településegészségüggyel, a gyógyhelyekkel és a gyógyfürdőkkel kapcsolatosak.  

2020. január 1-től 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 szerinti sugáregészségügyi feladatokat a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ látja el. 

 

A Népegészségügyi Főosztály fontosabb feladatai: 

1. Közegészségüggyel  kapcsolatos feladatok (környezet-, település-, gyermek- és ifjúság-

egészségügyi, kémiai biztonsági, élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi) ellátása. 

2. Népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása. 

3. Az egészségi állapot és az egészséget befolyásoló tényezők elemzése, a lakosság 

egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok kidolgozása, szervezése. 

4. Járványüggyel (járványokkal; oltásokkal; fertőtlenítéssel; rovar- és rágcsálóirtás ellenőrzésével) 

összefüggő feladatok ellátása. 

5. A Nemzetközi Repülőtérre és a Hajóállomásra vonatkozó teendők elvégzése. 

6. Kórházhigiénével, infekciókontrollal kapcsolatos feladatok ellátása. 

7. Népegészségügyi Készenlét fenntartása. 

8. Közegészségügyi laboratóriumi vizsgálatok végzése. 

9. Védőnői és ápolási szakfelügyelet biztosítása. 

 


