Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály feladatai

(1) A Közegészségügyi és Járványügyi Osztály a hatósági jogalkalmazói feladatai körében:
a)

Eljár a járási hivatalok népegészségügyi osztálya által hozott elsőfokú határozatok
másodfokú elbírálásában.

b)

Az elsőfokú határozatok felülvizsgálata során, szükségessé váló felügyeleti intézkedéseket
előkészíti.

c)

A

településfejlesztési

koncepció,

az

integrált

településfejlesztési

stratégia

és

a

településrendezési eszközök közegészségügyi eljárásában részvétel szakhatóságként.
d)

Szakkérdés vizsgálata a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító
kockázatok

és

esetleges

hatások

felmérésére, a felszín

alatti vizek

minőségét,

egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények,
tényezők

vizsgálatára,

lakott

területtől

(lakóépülettől)

számított

védőtávolságok

véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni
vizek védelmére, továbbá a levegő higiénés követelmények teljesülésére kiterjedően.
e)

Szakkérdés vizsgálata a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású
követelményeknek való megfelelésre, munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a
kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelésre vonatkozóan. Az
egészségvédelem biztosítása az OTÉK-ban meghatározott egyes épületszerkezetek és
helyiségek létesítési követelményeitől való eltéréshez hozzájárulás.

f)

Szakhatósági

eljárás

során

annak

elbírálása,

hogy

ivóvízkivétel,

vízellátás

szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás vagy fürdők vízlétesítményeinek engedélyezésénél a
vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát
befolyásoló körülmények, tényezők fennállnak-e.
g)

Szakhatósági

eljárás

során

az

ivóvíz,

az

ásvány-

és

a

gyógyvíz

minőségét,

egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények,
tényezők vizsgálata.
h)

Szakhatósági eljárás során a fürdési célú víztermelést folytató vízmű esetében – a termelt
víz fürdési célú felhasználhatósága, valamint annak feltételei kérdésében.

i)

Az ivóvíz biztonsági terv közegészségügyi szempontból történő jóváhagyása.

j)

Ivóvíz minőségi program jóváhagyása.

k)

Vízmintavételi helyek jóváhagyása.

l)

Az

ivóvíz

minőségére

vonatkozó,

üzemeltető

által

jelentett

vagy

az

illetékes

népegészségügyi szerv által észlelt, a meghatározott határértékek bármelyikének túllépése,
illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény esetén a túllépés okának
kivizsgálása és a szükséges ivóvíz minőség javító intézkedések elrendelése.

m) Állásfoglalás adása arra vonatkozóan, hogy az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékektől
való eltérés elhanyagolható vagy nem jelent közegészségügyi kockázatot, A tájékoztatásnak
ki kell terjednie a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról
és rendjéről, valamint a vízminőség-javításáról hozott intézkedésekre.
n)

Az egészségre veszélyt jelentő ivóvíz fogyasztásának, illetve felhasználásának megtiltása
vagy korlátozása, ha valamely vízminőségi jellemző a meghatározott értéket meghaladja
vagy ha egyéb egészségre kockázatot jelentő szennyező van jelen.

o)

A természetes fürdővíz profiljának megállapítása.

p)

A gyógyhellyé nyilvánítás iránti kérelemhez a gyógyhely, illetve védőterület határai
kijelölésére,

illetve

a

mérési

pontok

megfelelőségére

vonatkozó

közegészségügyi

szakvélemény.
q)

A töltő-ürítő rendszerű medencék esetén fertőtlenítéshez hozzájárulás.

r)

A

természetes

gyógytényező

elnevezés

használatára

vonatkozó

engedélyhez

közegészségügyi szakvélemény a kitermelés körülményeiről.
s)

A

természetes

gyógytényező

gyógyhatásának

bizonyításához

szükséges

orvosi

megfigyelések megkezdésének engedélyezése.
t)

A természetes ásványvíz elismeréséhez szakvélemény a víznyerő hely állapotának
közegészségügyi

elbírálásáról,

és

a

víz

palackozási

célú

felhasználhatóságának

közegészségügyi feltételeiről.
u)

Ha az ivóvízminőség nem felel meg a megjelölt követelményeknek, abban az esetben
döntés az üzemeltetés további feltételeiről.

v)

A vízkezelés során végzendő vizsgálatokra vonatkozó üzemeltetési szabályzat jóváhagyása.

w)

Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének előzetes engedélyezése.

x)

Ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági és szakértői
feladatokat.

y)

Megbetegedési veszély elhárítása érdekében védőoltásokat rendel el, amennyiben a megye
lakosságának egészét, vagy több település lakosságát érinti.

z)

Elrendeli a járványügyi szűrővizsgálatokat, illetve a fertőzés veszélyének elhárítása céljából
a lakosság időszakonkénti szűrővizsgálatát, engedélyezési a fertőző betegek közforgalmú
járművel történő csoportos szállítását.

aa) Középfokú oktatási intézmények, szakmunkás tanuló intézetek, egyéb oktatási intézetek stb.
működésének korlátozását, vagy bezárását, továbbá helyközi személyforgalom, elő állat,
vagy személy szállításának korlátozását rendeli el.
bb) Járvány vagy különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzés eseteiben a
járványügyi vizsgálat részeként szakmailag indokolt mértékben hatósági laboratóriumi
vizsgálatokat kezdeményez, biztosítja az ehhez szükséges eszközöket, indokolt esetben
felvételi zárlatot rendel el.
cc) Kivizsgálja az oltást követő nem kívánatos eseményeket.
dd) Ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása
érdekében a szükséges feladatokat.

ee) Ellátja az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos hatósági feladatokat (végleges
alkalmatlanság megállapítása).
ff)

Lefolytatja a járási hivatalok által első fokon elbírált működési engedélyekkel kapcsolatos
másodfokú hatósági eljárásokat.

gg) Ellátja az egészségügyi válsághelyzeti ellátással összefüggésben felmerülő hatósági
feladatokat.
hh) Az optikai sugárzást kibocsátó berendezések egy meghatározott határértéket meghaladó
expozíció

feletti

határértéknél

a

munkáltató

köteles

bejelenteni

az

illetékes

kormányhivatalnak a tevékenységet. Ezen munkahelyekre vonatkozóan a benyújtott
kockázatértékelés jóváhagyása.
ii)

Az országos tiszti főorvos által működtetett elektronikus rendszeren keresztül bejelentett
ipari vagy egészségügyi tevékenység során használt elektromos, mágneses vagy
elektromágneses teret kibocsátó berendezések esetén – a rendeletben maghatározott
expozíciós szinttel érintett munkakörökre készített – kockázatértékelés jóváhagyása.

jj)

Az

elektromágneses

terek

irányadó

expozíciós

határértéktől

való

eltérésének

engedélyezése.
kk) A természetes radioizotópok bedúsító, felhalmozó tevékenységek, mint ipari tevékenységet
végzők részére sugár-egészségügyi engedély kiadása.
(2) A Közegészségügyi és Járványügyi Osztály az ellenőrzési feladatai körében:
a) Mérgezési esetbejelentések teljesítésének ellenőrzése
b) Az

ivóvíz

biztonsági

tervben

foglaltak

betartásának

az

ivóvízbiztonság

hatósági

ellenőrzésének keretében évente legalább egyszer a helyszínen történő ellenőrzése.
c) A hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatok végzése.
d) Évente legalább egyszer minden olyan zárt (fedett) közfürdő megvizsgálása, amelynek
megengedett legnagyobb terhelése az 50 főt, nyitott (szabadtéri) közfürdő esetén a 100 főt
meghaladja. A helyszíni vizsgálat során – kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok céljára –
mintát kell venni a közfürdőt tápláló összes vízből, valamint az egyes medencékből elfolyó,
használt vizekből külön-külön.
e) Figyelemmel kíséri a megye járványügyi helyzetét, irányítja és ellenőrzi a fertőző betegekkel
kapcsolatos

tevékenységet,

megállapítja

a

járványveszélyt,

megteszi

a

szükséges

intézkedéseket.
f)

Működteti az OSZIR fertőző beteg alrendszert.

g) Helyszíni járványügyi vizsgálatot végez különös jelentőségű fertőző betegségek és járványok
esetén.
h) Szervezi és ellenőrzi a terhesek HbsAg szűrését és az ezzel kapcsolatos oltásokat.
i)

Ellenőrzési a dializált betegek védőoltásait.

j)

Vizsgálja, elemzi és értékeli az életkorhoz kötötten kötelező oltási eredményeket, intézkedik
az észlelt hiányosságok megszüntetése iránt.

k) Működteti az OSZIR védőoltási alrendszert.

l)

Végzi

az

élelmiszerek

fogyasztásával

összefüggésben

fellépő

ételfertőzések,

ételmérgezések kivizsgálását, a terjedési út felderítését.
m) Működteti az OSZIR Nemzeti Nosocomiális Surveillance alrendszert (továbbiakban: NNSR),
értékeli az adatokat, folyamatosan figyelemmel kíséri a megye kórházainak járványügyi
helyzetét, kivizsgálja a halmozottan előforduló nosocomiális fertőzéseket, szükség esetén
beavatkozik.
n) Ellenőrzi a fekvőbeteg gyógyintézetek

higiénés

tevékenységét és infekciókontrollal

kapcsolatos kötelezettségeit.
o) Indokolt esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott
közösségekben.
p) Végzi a maláriát terjesztő szúnyogok irtását maláriás beteg környezetében.
q) A járási intézetek népegészségügyi osztályainak megkeresésére ellenőrzi a kártevőirtást
végző szakvállalatokat, kisiparosokat, illetve egészségügyi kártevőirtást végző egyéb
képesített személyeket.
r)

A szakmai irányító szerv által kiadott éves munkatervnek megfelelően vizsgálja az óvodai
közétkeztetés só tartalmát, oktatási, nevelési intézményekben a diétás étkeztetés
biztosítását. Meghatározott esetekben tápanyag számítást végez, laboratóriumi vizsgálatra
mintát vesz.

s) Ellenőrzi az iskolai büfék áru kínálatát.
t)

Részt vesz a hatósági ellenőrzésekben, illetve biztosítja a szakfelügyeletet.

u) Részt vesz a panaszügyek kivizsgálásában, biztosítja a szakfelügyelőket a panaszügyek
kivizsgálásához kapcsolódóan.
v) A megyei vezető ápoló(nő) közreműködik a gyógyító-megelőző szolgálatok, valamint az
ápolási szakterületen működő egészségügyi vállalkozások ápolási tevékenységének
ellenőrzésében.
w) A munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális
egészségi és biztonsági követelmények betartásának ellenőrzése, olyan munkavégzés
során, ahol a munkavállaló a szemet és a bőrt érő mesterséges optikai sugárzásból
származó expozíció hatásának lehet kitéve.
x) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek
egészségének védelmi érdekében a radiológiai eljárások alkalmazásának általános és egyedi
feltételeinek, valamint a radiológiai létesítményekre és berendezésekre vonatkozó előírások
ellenőrzése.
y) Az

elektromágneses

tereket

tényeleges

vagy

vélhető

expozícióból

keletkező,

a

munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokkal szembeni védelemre
vonatkozó minimumkövetelmények rendeletben foglalt előírások betartásának ellenőrzése.
z) A 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses
terek lakossági expozíció várható mértékének, a vonatkoztatási határértékek betartásának
méréssel történő ellenőrzése a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal együttműködve
jogszabály által meghatározott esetekben.

(3) A Közegészségügyi és Járványügyi Osztály a Felügyeleti feladatai körében:
a) Felügyeli a Halottvizsgálati Bizonyítványok VI. példányának beérkezését.
b) A KSH-val együttműködésben felügyeli a Halottvizsgálati Bizonyítványok validitását.
c) Felügyeli a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását.
d) Irányítja az ápolási szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat. elősegíti és megyei szinten
szervezi az ápolásszakmai követelmények érvényre juttatását, részt vesz az egészségügyi
igazgatás ellenőrzési feladataiban.
e) Irányítja a védőnői szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti és megyei szinten
szervezi a szakmai követelmények érvényre juttatását, részt vesz az egészségügyi
igazgatási ellenőrzési feladataiban.
f)

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

g) Szakmai felügyeletet gyakorol a Családvédelmi Szolgálat tevékenysége felett.
(4) A Közegészségügyi és Járványügyi Osztály a koordinációs feladatai körében:
a) Népegészségügyi feladat tekintetében ellátja a járási hivatalok népegészségügyi osztályának
szakmai tevékenységének irányítását, koordinálását.
b) Szakmai értekezletet, belső továbbképzést tart a járási hivatalok népegészségügyi
osztályainak munkatársai részére.
c) A

nemzetgazdasági

szempontból

kiemelt

jelentőségű

beruházásokkal

kapcsolatos

adatszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok.
d) Közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában.
e) Szakmai értekezletet tart a fekvőbeteg

gyógyintézetek

infekciókontrollal

foglalkozó

munkatársai számára.
f)

Szükség esetén segítséget nyújt bármely járási intézet népegészségügyi osztályai működési
területén kialakult járvány leküzdésére, koordinálja a több járási intézet működési területén
kialakult járvány (járványok) leküzdését.

g) Figyelemmel

kíséri

az

egészségügyi

kártevők

előfordulását,

az

abból

fakadó

közegészségügyi ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, intézkedéseket
tesz azok megelőzésére, lehárítására; összehantolja, irányítja és koordinálja a járási
intézetek népegészségügyi osztályainak ez irányú tevékenységét.
h) Közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi programokat kezdeményez, illetve
végez.
i)

A betegségek és kórmegelőző állapotok korai felismerését célzó szűrővizsgálatok rendszerét
működteti.

j)

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi feladatai valamint gyermek és ifjúság-egészségügyi
feladatai tekintetében a szakmai irányító szerv által kiadott éves munkaterv teljesítésének
koordinálása a járási intézetek népegészségügyi osztályaival (ellenőrzések száma,
laboratóriumi mintavétel, jelentés).

k) Jogszabályi előírásnak megfelelően fogadja a tábor nyitásának bejelentését, igazolást ad ki,
értesítést küld a meghatározott társszerveknek.
l)

Közreműködik a beutalási rend, illetve a sürgősségi beutalási rend kialakításában.

m) Ellátja a szakfelügyelőkkel kapcsolatos feladatokat (megbízás, megbízás visszavonása,
szakmai irányítási feladatok ellátása), az orvos szakmai szakfelügyelet működtetése és az
egészségügyi igazgatási tevékenységéhez kapcsolódóan felmerülő ellenőrzési feladatokban
való részvétel biztosítása.
n) 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.
o) 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.
p) Irányítja a járási vezető ápoló(nők) munkáját.
q) Egészségfejlesztési tevékenység keretében összehangolja, szervezi és segíti szakterülete
dolgozóit a gyógyító-megelőző munkafolyamatokban, a megelőzést szolgáló programok
kidolgozásában.
r)

Koordinálja a statisztikai jelentési kötelezettségeket, a jelentéseket összegyűjti, feldolgozza
és továbbítja a megyei tiszti főorvosnak.

s) Koordinálja a végzi az évközi és az éves jelentési kötelezettségek teljesítését.
t)

Minősített időszakokon, illetve kihirdetett katasztrófahelyzeteken kívüli időben bekövetkezett
rendkívüli események, válsághelyzetek stb. egészségügyi vonatkozásai tekintetében
koordinálja az érintett szakterületekhez tartozó szervezeti egységek feladatainak ellátását.

(5) A Közegészségügyi és Járványügyi Osztály a funkcionális feladatai körében:
a) A kiemelt fertőző betegségekről egyedi járványügyi vizsgálati lapot küld a szakmai irányító
szerv számára.
b) Vezeti

a

járványügyi

tevékenységhez

szükséges

járványügyi

dokumentációkat

és

nyilvántartásokat.
c) A szakmai irányító szerv számára előzetes, és zárójelentést küld a megye területén
előforduló járványokról.
d) Éves jelentést készít a megyében előforduló fertőző betegségekről, az egészségügyi
eljárással kapcsolatos fertőzésekről a szakmai irányító szerv számára.
e) Illetékességi területén szervezi az oltóanyagok beszerzését, felügyeli a területen az
előírásszerű tárolást, nyilvántartást és felhasználást.
f)

Nyilvántartja a fertőtlenítő szereket illetve irtószereket, eszközöket és ezekről – a beszámoló
rendszerben foglalt előírás szerint – összesítő jelentést küld a szakmai irányító szervnek.

g) Nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről;
nyilvántartást vezet a rágcsáló és/vagy rovar-mentesítésre, majd fenntartásra kerülő és
ellenőrizendő területekről; a felhasználásra kerülő irtószerekről és a kijuttatásukra szolgáló
eszközökről gondoskodik.
h) Vizsgálja, elemzi és nyilvánosságra hozza a lakosság egészségi állapotának alakulását.
i)

Elősegíti az egészséges életmód kialakítását.

j)

Epidemiológiai elemzéseket végez.

k) Monitorozza a lakosság egészségi állapotának alakulását, prioritásokat határoz meg,
népegészségügyi intézkedéseket dolgoz ki.
l)

Rendszeresen elemzi a lakosság egészségmagatartásának, az azt befolyásoló környezeti
tényezőknek az alakulását.

m) Népegészségügyi stratégiai és akciótervet dolgoz ki.
n) Egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési szolgáltatásokat nyújt.
o) A szolgáltatások hatékonyságát rendszeresen értékeli.
p) A lakosság egészségi állapotát és az erre ható tényezőket folyamatosan monitorozza.
q) Bővíti a lakosság egészséggel kapcsolatos ismereteit.
r)

Kezeli a szűrővizsgálaton részt vevő személyek egészségügyi és személyazonosító adatait.

s) Gondoskodik az egészségügyi szakmai munkát támogató informatikai alrendszerek és
szakmai szoftverek működtetéséről.
t)

Működteti az ügyeleti- készenléti rendszert.

u) Elvégzi az egészségügyi adatokkal/információkkal kapcsolatos adatgyűjtési, adatfeldolgozási
és prezentációs feladatokat.
v) Közreműködik a szakmai tevékenységek egységek, folyamat alapú működtetésének
kialakítását szolgáló protokollok kidolgozásában.
w) Ellátja az egészségügyi informatikai alrendszerek karbantartással, adatszűréssel és adat
validálással kapcsolatos feladatait.
x) Előkészíti a megyei tiszti főorvos és a helyettese által összehívott különböző értekezleteket,
összeállítja az értekezletek emlékeztetőjét, nyilvántartja az értekezleteken hozott döntéseket.
y) Iktatási feladatkörében ellátja az iratkezelésre vonatkozó belső szabályzatok szerint a
küldemények

átvételével,

felbontásával,

érkeztetésével,

az

iratok

iktatásával,

nyilvántartásával, expediálásával kapcsolatban meghatározott feladatait.
z) Tervezi, szervezi és irányítja a keletkező veszélyes hulladékok szakszerű tárolását,
elszállítását, biztosítja a kapcsolódó nyilvántartások naprakész állapotban tartását.
(6) A Közegészségügyi és Járványügyi Osztály egyéb szolgáltatási feladatai körében:
a) Felkérésre részt vesz a szakterületet érintő jogszabálytervezetek véleményezésében.
b) Eljár közegészségüggyel kapcsolatos panaszokban és közérdekű bejelentésekben.
c) Ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat.

d) Feladatok

ellátása

során

együttműködik

egyéb

intézményekkel,

társhatóságokkal,

társosztályokkal.
e) Működteti

a

Nemzetközi

Oltóhelyet,

eleget

tesz

a

működtetésével

kapcsolatos

dokumentációs kötelezettségnek, végzi a külföldi utazással kapcsolatos tanácsadást és
védőoltást.
f)

Önkéntes, anonim HIV/AIDS tanácsadót működtet.

g) Végzi a sterilizáló berendezések mikrobiológiai tesztpreparátummal történő legalább
félévenkénti ellenőrzésének irányítását.
h) Végzi a mosógépek hatékonysági vizsgálatának szervezését.
i)

Folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a gyógyító ellátás részére a védőoltásokkal
kapcsolatban.

j)

Az ügyfél megkeresésére tájékoztatást ad az őt érintő jogszabályban előírt kötelezettségekről
és jogairól valamint az eljárási folyamatokról.

k) Panaszügyek, közérdekű bejelentések kivizsgálása során helyszíni szemlét végez;
információt, adatot szerez be, tájékoztat, szakmai véleményt szerez be, javaslatot illetve
szükség esetén intézkedést tesz.
(7) A Laboratóriumi Osztály egyéb szolgáltatási feladatai:
1. Népegészségügyi feladatkörben:
a) Település-egészségügyi laboratóriumi vizsgálatok
 Vizek (ivó-, palackozott, természetes és ásványvíz, felszíni, felszín alatti, fürdővíz,
szennyvíz, szikvíz) mintavétele, helyszíni vizsgálata, fizikai, kémiai, mikroszkopikus
biológiai, mikrobiológiai vizsgálata.
 Művese állomás táp- és termelt vizének mintavétele, helyszíni vizsgálata, fizikai,
kémiai mikroszkopikus biológiai, mikrobiológiai vizsgálata.
 Hemodializáló folyadék mintavétele, mikrobiológiai vizsgálata.
 Talajok, hulladékok fizikai, kémiai vizsgálata.
 Iszapok, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata.
 Környezeti levegő pollenvizsgálata.
b) Foglalkozás-egészségügyi laboratóriumi vizsgálatok
 Munkahelyi levegő (por, fém, szervetlen és szerves szennyezők) mintavétele,
klimatikus paramétereinek és szén-monoxid tartalmának helyszíni vizsgálata.
 Biológiai expozíciós mutatók meghatározásához mintavétel (vér, vizelet)
 Biológiai expozíciós mutatók mérése a dolgozók vérében, vizeletében.
 Munkahelyi levegőminták fizikai, kémiai vizsgálata.
 Munkahelyi belső terek megvilágításának mérése.

c) Élelmezés-egészségügyi laboratóriumi vizsgálatok
 Élelmiszerek

(élelmiszer

alapanyag,

segédanyag,

késztermék)

és

élelmiszer

csomagoló anyagok fizikai, mikrobiológiai vizsgálata, minta-előkészítés.
 Gyógyszernek

nem

minősülő

gyógyhatású

termékek,

kozmetikumok

kémiai,

mikrobiológiai vizsgálata.
 Élelmiszerek és takarmányok, hús, hús-alapú élelmiszerek, tisztasági vizsgálatok
(élelmiszerek gyártási és forgalmazási területről) mikrobiológiai vizsgálata.
 Élelmiszerek és élvezeti cikkek; étkezési mák; gyümölcsök, zöldségek és belőlük
készült termékek; pörkölt és instant kávé; paprika és belőle készült termékek;
tartósított élelmiszerek, élelmiszerkonzervek; alumínium dobozba, vagy tartályba
csomagolt élelmiszerek; hús, hústermékek, húskészítmények; édesipari termékek;
sütőipari termékek; állati és növényi zsírok, olajok; zsiradékok; élelmiszerek
(főzőkonyhai készételek, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek, étrend
kiegészítők); élelmiszerek minta-előkészítése, fizikai, kémiai vizsgálata.
d) Kozmetikai cikkek laboratóriumi vizsgálata
 Kozmetikai termékek, napozószerek fizikai, kémiai vizsgálata.
e) Munkahelyi, környezeti, közlekedési zaj- és rezgésvizsgálatok
 Munkahelyi, környezeti és közlekedési zajvizsgálatok végzése
 Rezgésvizsgálatok végzése
f)

Humán mikrobiológiai vizsgálatok
 Kórház higiénés mikrobiológiai vizsgálatok
 Sterilitási vizsgálatok
 Szerológiai vizsgálatok

g) Táptalaj készítés
 Táptalajok készítése a mikrobiológiai laboratóriumok vizsgálataihoz
h) Sugár-egészségügyi vizsgálatok
 Jogszabályokban meghatározott mindenkori illetékességi területen környezeti és
élelmiszer minták vétele, sugár-egészségügyi laboratóriumi vizsgálata.
i)

Mosogatás
 Laboratóriumi mosogatás, fertőző anyagok ártalmatlanítása, sterilizálása.

j)

Szakmai véleményezés
 A Laboratóriumi Osztály laboratórium vezetői és beosztott diplomás dolgozói szükség
esetén véleményezik a kimenő vizsgálati jegyzőkönyveken feltüntetett vizsgálati
eredményeket, a jogszabályok által előírt határértékek alapján.

2. Környezetvédelmi feladatkörben
a) Helyszíni mintavételek és mérések elvégzése a környezeti monitoring (felszíni és felszín
alatti víz, levegőminőség (immisszió) üzemeltetés keretein belül.
b) Hatósági felkérésre feszíni és felszín alatti víz, szennyvíz, talaj- és hulladék minták vétele
és analitikai vizsgálata.
c) Helyszíni ellenőrző emisszió mérések elvégzése (légszennyező források, zaj-rezgés).

d) Laboratóriumi analitikai mérések végzése különféle környezet elemek mintáiból.
e) Összefoglaló értékelő jelentések elkészítése a környezeti elemek jellemzésére.
f)

Havária esetekre és a levegőminőségi monitoring üzemeltetése kapcsán ügyeleti
szolgálatokat működtet.

g) Helyszíni mintavételek és laboratóriumi mérések elvégzése megrendelők számára a
szabad kapacitás kihasználására.
3. Állat-egészségügyi és élelmiszer biztonsági feladatkörben
Élelmiszerlánc mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatok keretében:
a) Élelmiszer (minden a 4/1998. évi EüM rendeletben is szereplő élelmiszer, hús,
gabonaipari termék, zöldség, gyümölcs, üdítő, cukrászati termék, stb.), élelmiszernyersanyag, adalékanyag, élelmiszeripari higiéniai minták;
b) Élelmiszer környezeti minták;
c) Hús-, hal-, és baromfiipari termékek és húsipari higiéniai minták;
d) Ivóvíz, természetes és palackozott ásványvíz;
e) Sertés izomminta, sertéstől eltérő fajú állat izommintája (Trichinella vizsgálat);
f)

Baromfitenyésztéssel kapcsolatos kloaka tampon, csizmatampon, bélsár, befulladt tojás,
por és tisztasági tampon, illetve meconium és napos baromfi hulla minták vizsgálata.

