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Az országos illetékesség ű szervek, valamint a Kormány általános hatáskör ű területi 

államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellá tó szerv feladatáról, tevékenységér ől szóló 

tájékoztató magyar és angol nyelven: 

 

MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ:  

 

A fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően 

összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi végrehajtását. A fővárosi és megyei 

kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből és járási, illetve a 

fővárosban fővárosi kerületi hivatalokból áll. A járási hivatal a jogszabályban megállapított hatáskörét 

önállóan gyakorolja.  

A kormányhivatal népegészségügyi feladatai keretében ellátja a jogszabályokban számára 

meghatározott feladatokat 

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

egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai 

biztonság, gyermek- és ifjúságügy, munkaegészségügy) területén, mely feladatok ellátásához 

kémiai, sugáregészségügyi és aerobiológiai vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet, 

- a járványügy területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet, 

- az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, 

népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem 

fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén, 

- az egészségügyi igazgatás és koordináció területén, 

- a jogszabályban a feladatkörébe utalt, az egészségügyi szolgáltatók feletti szakfelügyelet 

működtetésével összefüggő feladatokat. 

A kormányhivatal részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok 

kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását. 

 

A járási hivatal illetékességi területén ellátja az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon 

népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal az OTFHÁT más 

szerve, vagy a kormányhivatal feladatkörébe. 

 

 

ENGLISH SUMMARY:  

 

The Government Offices of the capital city and of the counties coordinate and facilitate regional 

execution of governmental tasks in accordance with statutory provisions and the Government decisions. 

The Government Offices of the capital city and of the counties consist of several units led directly by the 

Administrative Government Commissioner, and they are structured in district and subregional offices. 

Subregional offices exercise their powers set out in the legislation independently. 

The Government Office within its public health function performs tasks as defined in specific legislation: 
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- in the field of public health (food and nutritional health, environmental and settlement health, 

radiohygiene, health compliance of cosmetic products, chemical safety, child and young health, 

occupational health), in order to fulfil related tasks it may operate chemical, radiological or 

aerobiological test laboratories; 

- in the field of epidemiology, in order to fulfil related tasks it may operate test laboratories; 

- in the field of health development (health protection, health education, health promotion, 

organisation and coordination of public health screenings, health monitoring, including 

epidemiology of non-communicable diseases and health impact assessment); 

- in the field of healthcare administration and coordination; 

- tasks, delegated to its scope of activities by legal regulations, related to the supervision of 

healthcare service providers. 

The Government Office participates in elaborating public health programmes aiming at health promotion 

of the population, and also directs, organises, and coordinates the implementation of these programmes. 

 

The Subregional Government Office, in its area of competence, carries out all tasks of the healthcare 

administration body related to public health, public authority, and supervision, which are not delegated to 

the powers of another body of OTFHÁT or another Government Office by legal regulation. 
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