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A Főosztály főbb feladatai
A Népegészségügyi Főosztály ellátja a Kormányhivatal alapító okiratában, a Szervezeti és Működési
Szabályzatában, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat a közegészségügy
(környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, kémiai
biztonság), a járványügy (járványügy, fertőzőbeteg epidemiológia, védőoltások szakterület, kórházhigiéné és DDD), az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés,
népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem
fertőző betegségek epidemiológiáját) és az egészségügyi igazgatás és koordináció területén.
A Népegészségügyi Főosztály koordinálja a járási hivatalok népegészségügyi osztályainak munkáját.

A Főosztálynál kérelemre indítható hatósági ügytípusok
 egyedi felmentés közfürdőben vízforgató berendezés telepítése alól, valamint a felmentési
engedély módosítása;
 ivóvízbiztonsági tervek jóváhagyása;
 ivóvízbiztonsági tervek felülvizsgálata;
 ivóvízvizsgálati program jóváhagyása;
 az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendeletben meghatározott önellenőrző vízvizsgálatok minimális vizsgálati számának csökkentése;
 jogszabályban meghatározott esetekben vízmintavételi helyek jóváhagyása;
 felmentés adása egyes vízminőségi jellemzők (radioaktív anyagok) mérése alól;
 a vízkezelés során végzendő vizsgálatokra vonatkozó vizsgálati terv jóváhagyása;
 a természetes fürdőhelyek kijelölése;
 vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárásokban,
valamint – ha az engedély műszaki tartalmában változás következett be – annak módosítására
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irányuló eljárásokban a legalább 1000 m /nap kapacitású vagy 5000 főnél nagyobb állandó

népességet ellátó, valamint az egy járás határán átnyúló ivóvízellátó rendszerek esetében
szakhatósági állásfoglalás, illetve előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása;
 az ivóvízellátás célját szolgáló üzemelő és távlati vízbázisok védelme érdekében történő
védőterület, védősáv kijelölésére irányuló eljárásokban szakhatósági állásfoglalás, illetve előzetes
szakhatósági állásfoglalás kiadása;
 a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében szabályozott egyedi vizsgálati
eljárásban szakhatósági állásfoglalás, illetve előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása;
 a gázveszélyes vízkészletet igénybe vevő vízilétesítményre vonatkozó vízjogi létesítési,
üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárásokban, valamint – ha az
engedély műszaki tartalmában változás következett be – annak módosítására irányuló
eljárásokban fürdési célú víztermelést folytató vízmű esetében szakhatósági állásfoglalás, illetve
előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása;
 fertőző betegek közforgalmú járművel történő csoportos szállításának engedélyezése;
 a természetes gyógytényező gyógyhatásának bizonyításához szükséges orvosi megfigyelések
megkezdésének engedélyezése;
 önkéntes mentőszervezet minősítéséhez engedély kiadása az egészségügyi tevékenység
ellátásához;
 a

működési

nyilvántartásban

szakképesítéssel

rendelkező

nem

szereplő,

személy

részére

Magyarországon
meghatározott

elismerhető
időtartamra

egészségügyi
és

helyszínre

(munkahelyre) szóló tevékenységre jogosító engedély kiadása;
 az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú
jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása

A Főosztály másodfokú jogkörei
 ivóvízkivételre nem hasznosítható és ivóvízbázisnak ki nem jelölhető felszíni és felszín alatti vízből
való egyedi vízkivétel esetében a vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési
engedélyezési eljárásokban, valamint – ha az engedély műszaki tartalmában változás következett
be – annak módosítására irányuló eljárásban másodfokú szakhatósági állásfoglalás kiadása;
 ivóvízkivétel, vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás vagy fürdők vízilétesítményei
esetében vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési
eljárásokban, valamint – ha az engedély műszaki tartalmában változás következett be – annak
módosítására irányuló eljárásokban másodfokú szakhatósági állásfoglalás kiadása;
 az elhanyagolt műveken (szennyvízrendszer, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
tárolására, illetve begyűjtésére alkalmazott eszköz, szennyvízelvezető mű) rovar-, illetve
rágcsálóirtás, valamint elhanyagolt műveken veszélyes készítményekkel végzett tevékenység
vizsgálata tárgyban indult eljárásokban másodfokú szakhatósági állásfoglalás kiadása;
 a házi ivóvízigény kielégítésére irányuló vízilétesítmény vagy vízhasználat engedélyezési
eljárásokban (ideértve a víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény engedélyezését is)
másodfokú szakhatósági állásfoglalás kiadása
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A Főosztály tevékenységére vonatkozó ágazati jogszabályok
Törvények:
 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény;
 az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény;
 a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény;
 a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény;
 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
 a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény;
 a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény;
 az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997.évi XLVII. törvény;
 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
 a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény;
 a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény;
 az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény;
 az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény;
 a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;
 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény;
 a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény;
 az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény;
 a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010.évi CXXVI.
törvény;
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény;
 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény;
 a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény;
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény;
 a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény;
 a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény;
 a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény;
 egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi
CXXXIV. törvény;
 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény;
 az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény;
 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
3

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény;
 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;
 a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény;
 az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény;
 a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény;
 a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
szóló 2020. évi LVIII. törvény;
 a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi
intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CIV. törvény
Kormányrendeletek:
 a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet;
 a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet;
 a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet;
 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet;
 az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendelet;
 az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet;
 a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet;
 a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet;
 a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet;
 a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről
szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet;
 a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet;
 az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének
részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet;
 a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010 (IV. 29.) Korm. rendelet;
 az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági
eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet;
 a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet;
 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet;
 a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával,
a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek
átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm.
rendelet;
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 a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet;
 a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet;
 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet;
 a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet;
 a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól
szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet;
 a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet;
 az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet;
 a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet;
 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;
 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet;
 az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú
jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól
szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet;
 az

eljárási

költségekről,

az

iratbetekintéssel

összefüggő

költségtérítésről,

a

költségek

megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet;
 az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet;
 a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet;
 a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet;
 a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes
szabályokról szóló 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
Egyéb jogszabályok:
 a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és
forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet;
 a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.)
NM rendelet;
 a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.)
NM rendelet;
 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet;
 a

fertőző

betegségek

és

a

járványok

megelőzése

érdekében

szükséges

járványügyi

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet;
 a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet;
 a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet;
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 az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet;
 az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.)
ESZCSM rendelet;
 az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi
szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet;
 az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004.
(V. 11.) ESZCSM rendelet;
 a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet;
 a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló
10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet;
 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli
állampolgárok

magyarországi

tartózkodásával

összefüggő

közegészséget

veszélyeztető

betegségekről szóló 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet;
 az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet;
 az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai
minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet;
 az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI
rendelet;
 az

orvosok,

fogorvosok,

gyógyszerészek

és

az

egészségügyi

felsőfokú

szakirányú

szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI
rendelet;
 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet;
 a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet;
 a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI
rendelet;
 az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről,
valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.)
EMMI rendelet;
 a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése
során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint
adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet;
 az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló
49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet;
 az

egészségügyi

szolgáltatónál

képződő

hulladékkal

kapcsolatos

hulladékgazdálkodási

tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet;
 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet;
 az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet
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