
Dr. Kovács Ferenc járási tisztifőorvos  

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI  OSZTÁLY  

 1. Népegészségügyi struktúrák  

és azok változásai az 

államigazgatás rendszerében 

2. Saját célú vízművek 

engedélyezési eljárása 



1 1. Témakörhöz 
 

A népegészségügyi államigazgatás 
rendszere és annak főbb 

változásai 1991-től napjainkig 
 

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI  OSZTÁLY  



Rendszerváltás az 

egészségügyben:   

Az ÁNTSZ 

megalakulása 

1991 



A közegészségügyi, járványügyi 
és egészségvédelmi (egyszóval: a 
népegészségügyi) tevékenység 
irányítása és felügyelete, 
valamint az egészségügyi ellátás 
felügyelete állami feladat.  
 

(Nép) Egészség – politikai 
alapvetés 



 Az alapelvek figyelembevételével elfogadott 1991. évi  
XI. törvényt (az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról)  valamint 
a 7/1991 rendeletet  (a szolgálat szervezetéről és működéséről)  az 
Országgyűlés 1991. március 20-án elfogadta. 

 A törvény a népegészségügyi feladatok ellátását a 
népjóléti miniszter  közvetlen felügyelete alatt álló 
szolgálatra bízta. 

 A szövegen 1997-ben kisebb - főleg adminisztratív 
módosítás történt, és az így megújított rendszer 
működésének alapelvei bekerültek az Egészségügyről 
szóló 1998 évi CLIV. törvénybe is. 

 

 

 



A népegészségügyi 

szervek átalakulása 



1992                                           2006        2010     2012                  2017 (év)     

1.Szakasz 
Á N T S Z 

OTH – MEGYE - VÁROS 

2. Szakasz 
Á N T S Z 

OTH – RÉGIÓ - KISTÉRSÉG 

3. Szakasz 
KORMÁNYHIVATAL 

MEGYE - KISTÉRSÉG 

4. Szakasz 
KORMÁNYHIVATAL 

MEGYE - JÁRÁS 

A népegészségügyi szervek főbb szervezeti 

változásainak idővonala  

5.Sza-

kasz 



Országos 

Tisztifőorvosi 

Hivatal  

  

Megyei ÁNTSZ 

Intézet 

  

Városi ÁNTSZ 

Intézet  

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat  
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(Egészségügyi) Minisztérium 

Országos 

Tisztifőorvosi 

Hivatal  

 

Régiós ÁNTSZ 

Intézet 

 

Kistérségi 

ÁNTSZ Intézet  

 

(Közigazgatási) Minisztérium 

Államtitkár 

Megyei Kormányhivatal  

Népegészsé

gügyi 

Szakigaz-

gatási  Szerv 

 

 

Kistérségi 

Népegész-

ségügyi  

Intézet  

 

 

 

Járási Hivatal  

 

 

Járási 

Népegész-

ségügyi  Intézet  

2015 

Népegészség-

ügyi Osztály 

 

1. 

2. 

3. 4. 



2004 – 2006  
 Laboratóriumok  kiszervezése 

 Phare-program segítségének egyik feltétele az volt, hogy 
államilag mindössze 6 „regionális” kémiai, illetve 
mikrobiológia laboratórium működhet.  

 Ekkor a fennmaradó 14 laboratórium munkájának a megmentése 
érdekében az OTH vagyonkezelésébe kerülő ÁNTSZ Laboratórium 
Kft jött létre.  

 A Kft súlyos pénzügyi nehézségei miatt a laboratóriumokat 
2006-ban privatizálták, és azok többször is gazdát cseréltek.  

1. 



 
2007 

Foglalkozásegészségügy és 
élelmiszerbiztonság 

 2007. január 1. napjától a munkaegészségügyi 
feladatokat az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi 
Felügyelőség látja el.  

 Az Országos Munka- és Foglalkozás-egészségügyi Intézet a 
szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá kerül.  

 Az élelmiszer-biztonság, valamint a munka- és 
foglalkozás-egészségügy az ÁNTSZ feladatköréből 
kikerültek.    

 

2. 



2010  
Az ÁNTSZ két részre oszlása 

 Az OTH és az OTH irányítása alatt működő nyolc 
intézet továbbra is az egészségügyért felelős 
miniszter / államtitkár irányítása alá tartozott,  

 A 19 népegészségügyi szakigazgatási szerv és az alájuk 
rendelt kistérségi intézet alkalmazottainak legfőbb 
munkáltatója a közigazgatási és igazságügy miniszter, 
közvetlen felettesük a megyei kormányhivatalok vezetője.  

 A  szakmai felügyeletet továbbra is az OTH-n 
keresztül az országos tisztifőorvos gyakorolja.  

 

3. 



2012 
Járások létrejötte 

 A járások létesítéséről szóló törvény,  változtatással 
járt az államigazgatási szervek elnevezésében is.  

 A megyéknél megmaradt a „népegészségügyi szakigazgatási 
szerv” és a „megyei tisztifőorvosi” elnevezés. 

  A kistérségi intézetekből „járási intézetek” lettek, 
nagyrészt változatlan illetékességi területtel.  

 A „kistérségi tisztifőorvosok” neve „járási tisztifőorvosokká” 
változott. 

 

4. 



 

 

 

 

 

 

ORSZÁGOS 

TISZTIFŐORVOSI 

HIVATAL 

ORSZÁGOS INTÉZETEK 

 

Minisztérium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megyei Kormányhivatal 

Megyei 

népegész-

ségügyi 

szervezet 

 

Járási Hivatal 

 

5. AZ ÖTÖDIK PERIÓDUS   2017.  

Megyei 

Kormány-

hivatali (fő) 

osztályok 

 

Járási Hivatali 

osztályok 

 

 

 

 

 

 

Járási 

Népegész-

ségügyi 

szervezet 

 ? 



1 2. Témakörhöz 
 

Saját célú ivóvízművek 
engedélyezési eljárása 

 
A házi ivóvízigény kielégítésére irányuló vízilétesítmény- és 

vízhasználat-engedélyezése 
 

Dr. Kovács Ferenc járási tisztifőorvos  

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI  OSZTÁLY  



A vízgazdálkodással kapcsolatos 

helyi önkormányzati hatósági 

hatáskörökre vonatkozó szabályok 

módosultak, ami a … 

 a vízgazdálkodási hatósági jogkör  gyakorlásáról 

szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. Rendelet, mely 

szerint….. 

 24. § (1) A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye 
szükséges 

 

 



 a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a 
következő feltételeket együttesen teljesíti: 

 

 aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet 
szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt 
belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint 
karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 
m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti 
szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, 

 ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, 
egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és 
magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási 
igények kielégítését szolgálja, és 

 ac) nem gazdasági célú vízigény; 

 

 



A népegészségügyi szervek  
 
a jegyzői megkeresés alapján, 

 
Elbírálják  azon szakkérdést, hogy az 

ivóvízkivétel és a vízellátás során az 
ivóvíz minőségi követelményei 
teljesülnek-e és a víz egészségkárosítás 
nélküli fogyaszthatósága biztosított-e. 
 



A saját célú ivóvízmű üzemeltetője 
részére … 
….a népegészségügyi feladatkörében 

eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatala, …. 
a szakmai tanácsadás lehetőségét 

biztosítja. 
… időpontot kérünk egyeztetni. 



Jegyző 

Szakmai elbírálás 
ALAPESET 

 

Nincs hatáskör  

Változás 

 

Marad az  

OSZTÁLY  

Kormányhivatal 

Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály 

Speciális eset 

Hatáskör változás  

Megyei Kormányhivatal  

Népegészségügyi Főosztály 

147/2010. (IV. 29.)  

Korm. rendelet 

a vizek hasznosítását,  

védelmét  

és kártételeinek elhárítását  

szolgáló tevékenységekre és  

létesítményekre vonatkozó  

általános szabályokról 

16/B § (2) 

147/2010. (IV. 29.)  

Korm. rendelet 

a vizek hasznosítását,  

védelmét  

és kártételeinek elhárítását  

szolgáló tevékenységekre és  

létesítményekre vonatkozó  

általános szabályokról 

16/B § (3) (4) (5) 

99,9 % 



A víz laboratóriumi vizsgálatát az 
Ügyfél végezteti el…  
….12 hónapon belül. 
Csak akkreditált labor eredménye 

fogadható el.  
A laboreredményeket az Ügyfélnek 

azok elkészülte után 15 napon belül 
meg kell küldeni a népegészségügyi 
szervnek. 
 
 



A problémák azért 
vannak, hogy  

megoldjuk azokat. 
 



Magam és munkatársaim  e 
kérdésben…  
….(és minden más kérdésben is) …. 
…minden állampolgár, ügyfél, 

szervezet számára… 
…folyamatosan rendelkezésre 

állnak… 
…abból a célból, hogy az Ügyfelek 

érdekében,… 
minél gyorsabban és minél 

egyszerűbben megoldjuk azokat a 
bizonyos  problémákat. 






