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Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Országos Környezetegészségügyi Intézetének
Szervezeti és Működési Szabályzata
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
kijelöléséről szóló 362/2006. (XII.28.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi miniszter
által 2007. január 01. napjával közzétett Alapító Okirat alapján az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Országos Környezetegészségügyi Intézete (továbbiakban: Intézet)
szervezeti és működési rendjét az alábbiak szerint szabályozom.
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RÉSZ
01.cím
Általános rendelkezések
1. §.
Elnevezés, adatok, székhely, telephely
(1) Az Intézet neve: Országos Környezetegészségügyi Intézet (rövidítve: OKI,
továbbiakban: Intézet)
(2) Az Intézet idegen nyelvű elnevezése:
National Institute of Environmental Health (angolul) (rövidítve NIEH)
Staatliches Institut für Umweltgesundheit (németül) (rövidítve SIU)
Гoсударственный Институт Гигиены Окружающей Среды (oroszul) (rövidítve ГИГ)
(3) Államháztartási azonosító szám: 276345
(4) Számlaszám:10032000-00290438-00000000
(5) Adószám: 15598787-2-43
(6) Szakágazati besorolás: 851400
(7) Székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
e-mail: oki.igazgatosag@okk.antsz.hu
2. §
Jogállás, illetékesség
(1) Az Intézet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat országos intézete,
állami költségvetési szerv, önálló jogi személyiséggel rendelkezik.
(2) Az Intézet illetékessége az ország egész területére terjed ki.
(3) Az Intézet részjogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.
3. §.
Felügyeleti szerv megnevezése
(1) Az Intézet felügyeleti szerve az Egészségügyi Minisztérium.
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(2) Az Egészségügyi Minisztérium által átruházott egyes felügyeleti jogosítványokat –
mint középirányító szerv – az Országos Tisztifőorvosi Hivatal gyakorolja.
4.§.
Képviselet
(1) Az Intézet törvényes képviselője a főigazgató.
(2) Az Intézet jogi képviseletét – a főigazgató eltérő rendelkezése hiányában- az intézeti
jogtanácsos látja el.
(3) Az Intézet képviseletét egyéb dolgozó a főigazgató egyedi meghatalmazása, továbbá
jelen Szabályzat rendelkezései alapján láthatja el.
5.§.
Bélyegzők leírása
(1) Az Intézet hivatalos levelezései során a Magyar Köztársaság címerével ellátott, az
Intézet nevét és székhely település nevét tartalmazó, sorszámozott körbélyegzőt használja.
(2) Az Intézet főigazgatója hivatalos levelezései során a Magyar Köztársaság címerével
ellátott, az Intézet nevét és a székhely település nevét, valamint a főigazgató megnevezést
tartalmazó körbélyegzőt használja.
(3) Az Intézet osztályai, laboratóriumai hivatalos levelezései, valamint vizsgálati
eredményeik közlése során a Magyar Köztársaság címerével ellátott, az intézet nevét, a
székhely település nevét és a laboratórium megnevezését tartalmazó körbélyegzőt használják.
(4) Az Intézet gazdasági vezetője, továbbá az osztályvezetők az Intézet nevét, és a
székhely település megnevezését tartalmazó hosszúbélyegző használatára jogosultak.
(5) Az állami címerrel ellátott bélyegzőket az Intézet főigazgatósági titkárságán kell
tartani. Azok őrzését és szabályszerű használatát a titkárság vezetője felügyeli.
(6) Az Intézet használatban lévő bélyegzőkről naprakész és pontos nyilvántartást kell
vezetni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a bélyegző lenyomatát, a használatára jogosult
személyek nevét és az őrzésével megbízott felelős dolgozó átvételt elismerő aláírását. A
nyilvántartást 2 példányban kell elkészíteni. Az egyik példányt a szervezeti egység
vezetőjének titkárságán kell őrizni, a másik példány az Intézet bélyegző nyilvántartásának
részét képezi. Az Intézeti nyilvántartás gondozása és őrzése az Intézet főigazgatói titkárság
feladata.
(7) A bélyegzők őrzését, valamint használatát oly módon kell megoldani, hogy azok
illetéktelenek kezébe ne kerülhessenek, a jogosulatlan használatuk vagy elvesztésük
megakadályozható legyen.
(8) A nyilvántartást a gazdasági vezető vagy megbízottja havonta ellenőrzi, és
aláírásával hitelesíti.
(9) A bélyegzők elvesztését a szervezeti egység vezetőjének a gazdasági vezető
késedelem nélkül bejelenti, aki köteles gondoskodni az érvénytelenítéséről.
(10) A megrongálódás vagy bármely más ok miatt rendeltetésszerű használatra
alkalmatlanná vált, valamint a körülmények (pl. az elnevezések vagy alkalmazási célok)
megváltozása vagy elvesztés folytán használatból kivont bélyegzőket selejtezni kell.
(11) A bélyegzőhasználat szabályainak betartásáért a szervezeti egység vezetője felelős.
Ennek körében gondoskodik e szabályoknak a munkavállalókkal történő megismertetéséről és
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betartásuk ellenőrzéséről. A szabályok megsértőivel szemben az Intézetet ért anyagi
hátrányokra is kiterjedően fegyelmi felelősségre vonást kell alkalmazni.
Az (1)-(3) bekezdésben említett körbélyegzők lenyomatát az 1. számú melléklet
tartalmazza.
(8) A körbélyegzőkön kívül a főigazgató rendelkezése szerint a hivatalos leveleken,
borítékokon és egyéb iratokon (pl. áruátvétel) történő alkalmazás céljára fejbélyegzők
használhatók, amelyek tartalmazzák az Intézet hivatalos megnevezését, címét, levelezési
címét, adószámát, telefon- és fax-számát, e-mail címét stb.
(9) Valamennyi bélyegzőt nyilván kell tartani, és sorszámmal kell ellátni.
(10) A bélyegzők megrendelésére, alkalmazására, nyilvántartására a főigazgató által
kiadott belső szabályzat rendelkezései vonatkoznak.
6.§.
Embléma (logo) leírása
(1) Az Intézet az ÁNTSZ hivatalos “logo”-ját használja levélpapírján, hivatalos
kiadványain, rendezvényein.
(2) Az ÁNTSz hivatalos logoja: logo: vörös (Pantone: 185) elcsúsztatott keresztben lévő
vonalas, zöld (Pantone: 348) profil rajz, illetve ennek fekete-fehér lenyomata a 2. számú
melléklet szerint.

02.cím
Az Intézet célkitűzései, feladatai
7.§.
Az Intézet célkitűzései
(1) Az OKI alapvető küldetése a lakosság egészségi állapotát veszélyeztető tényezők
hatásának csökkentése, a lakosság egészségi állapotának javítása a források optimális
hasznosításával, mivel erkölcsi kötelességünk a polgárok pénzének leggazdaságosabb,
leghatékonyabb és leghatásosabb felhasználása.
(2) A szolgálat céljai a lakosság egészségromlását okozó társadalmi, gazdasági,
életmódbeli, környezeti ártalmak hatásának csökkentése, a lakosság egészségi állapotának
fokozatos és folyamatos javítása. Ennek érdekében eredményesebben, hatékonyabban,
gazdaságosabban működővé kell tenni szervezetünket.
(3) Az OKI tevékenységét a szakszerűség, magas szakmai színvonal, a nemzetközi
megmérettetés, rugalmasság, gyors reagálás, megbízhatóság, hitelesség, hatékonyság,
hatásosság illetve emberközpontúság és polgárközpontúság kell, hogy jellemezze.
(4) A feladatai elvégzése céljából az OKI a következő alapelvekre épülő stratégiát
alkalmazza:
• Elkötelezettség minden jogszabályban rögzített feladatának teljesítésére;
• A lehető legmagasabb hatásosság, hatékonyság és minőségi színvonal elérése;
• A megújítási folyamat során legalább a jelenlegi szolgáltatások és szolgáltatási
színvonal fenntartása;
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• Hosszú távú kapacitások kialakítása a külső környezet változásához való
zökkenőmentes adaptáció, valamint ebből a Szolgálatra háruló követelmények teljesítése
érdekében.
8.§.
Az Intézet feladatai
(1) Az Intézet fontosabb, alapvető feladat- és hatásköreit az alábbi jogszabályok
határozzák meg: az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI.
törvény; az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény; az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet.
(2) Az Intézet a főigazgató irányításával és felügyeletével ellátja az Alapító Okiratban
részletezett alapfeladatokat, valamint az Alapító Okiratban rögzítettek szerint vállalkozási
tevékenységet végez.
(3) Az Intézet a Magyar Köztársaság egész területén állami feladatként
alaptevékenységet lát el a környezet- és településegészségügy-, valamint a gyermek- és
ifjúság-egészségügy területén (továbbiakban: szakterület). Az Intézet az ember egészségét
meghatározó, a környezet minőségével összefüggő azon elméleti és gyakorlati kérdésekkel
foglalkozik, amelyek a jelen és a jövő társadalom egészségi állapotának felmérését, javítását,
a károsító okok ellenőrzését, illetve kiküszöbölését jelentik.
(4) Az Intézet szakterülete vonatkozásában végzi a szakmai-módszertani irányítással
kapcsolatos feladatokat, végzi az új környezetegészségügyi kihívásora adandó választ
magalapozó tudományos kutatásokat, a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatokat,
továbbá a tevékenységi körébe tartozó szakértői, speciális szolgáltató feladatokat.
Alaptevékenysége keretében:
a) szakmai-módszertani, szakmai irányítási;
b) szervezési;
c) minőségtanúsító, minőségellenőrző;
d) tudományos kutatási;
e) képzési, továbbképzési;
f) a feladatkörét érintő jogszabály-előkészítő;
g) az Európai Közösségi tagállami feladatok végrehajtásában felkérésre közreműködő;
h) adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgozási és elemzési munkát végez.
(5) Alapfeladatai ellátása során az ÁNTSZ területi és országos intézeteivel
együttműködve a környezet- és település-egészségügy feladatkörében
a) vizsgálja a környezet egészségkárosító hatásait és a megelőzés lehetőségeit,
b) rendszeresen vizsgálja és értékeli a természeti, a települési, a lakóhelyi környezet –
emberi szervezettel közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatban álló –fizikai, kémiai, biológiai
tényezőinek mindenkori állapotát, valamint ezeknek a lakosság egészségére gyakorolt
hatásait,
c) tudományosan megalapozza azokat a környezetegészségügyi és biztonsági
követelményeket, amelyek betartása, illetőleg érvényesülése lehetővé teszi a környezeti
ártalmak és az egészségkárosodások kialakulásának megelőzését, fokozza az emberi szervezet
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teljesítő- és védekezőképességét, biztosítja az egyén, a közösség és az utód nemzedék
zavartalan fejlődésének környezeti feltételeit,
d) vizsgálja a környezet alkotóelemeinek és meghatározott tényezőinek, valamint a
lakosság egészségi állapotának értékelésével a környezeti expozíció mértékét, a
környezetegészségügyi követelmények betartását, érvényesülését, illetve hatékonyságukat,
e) kialakítja és működteti a környezeti hatásokkal összefüggő egészségkárosodások ill.
megbetegedések bejelentési rendszerét, környezet-egészségügyi információs rendszert
működtet, melynek keretében rendszeresen értékeli az ország környezetegészségügyi állapotát
és erről szakértői jelentéseket, valamint lakossági tájékoztatókat állít össze,
f) irányítja az ÁNTSZ Aerobiológiai hálózatát,
g) irányítja az ÁNTSZ vízbiztonsági hálózatát,
h) ösztönzi, és szakmailag támogatja a környezetegészségügyi ártalmak megelőzését
szolgáló– tudatos és aktív magatartás társadalmi méretű kialakítását az állampolgárok önálló
döntését segítő környezetegészségügyi információ nyújtásával,
i)
egészségügyi
intézmények/szakorvosok
felkérésére
meghatározott
betegségcsoportokban genetikai diagnosztikai vizsgálatokat végez a klinikai diagnózis
pontosítása-, valamint másodlagos prevenció céljából, segíti a családtervezést, valamint a
betegek célzott terápiájának megvalósítását,
j) gyermek és ifjúságegészségügyi tevékenységet folytat,
k) graduális és posztgraduális képzés keretében oktatja a környezetegészségügyi
ismereteket.
(6) Az Intézet szakmai-módszertani irányító tevékenységének keretében
a) az OTH által meghatározott módon ellátja a környezetegészségügyi tevékenységek
szakfelügyeletét,
b) szakmai-módszertani szempontból irányítja, segíti és ellenőrzi az ÁNTSZ regionális
és kistérségi intézeteinek környezetegészségügyi tevékenységét,
c) irányítja és felügyeli az ÁNTSZ környezet-egészségügyi laboratóriumi tevékenységét
és ezen belül új, egységesen alkalmazható vizsgálati módszereket és eljárásokat dolgoz ki a
környezetegészségügyi helyzet tanulmányozására, elősegíti a korszerű módszerek és eljárások
gyakorlati bevezetését, biztosítja rendszeres felülvizsgálatukat,
d) módszertani leveleket és útmutatókat dolgoz ki, szakmai-módszertani tárgykörű
munka-értekezleteket, tapasztalatcserét szervez,
e) szükség szerint az ország egész területére kiterjedően ellátja a speciális
felkészültséget igénylő szakterületi feladatokat,
f) összeállítja az Intézet éves munkatervét és azt elfogadás végett az Intézeti Tanács elé
terjeszti;
g) összeállítja az Intézet éves szakmai jelentését és azt elfogadás végett az Intézeti
Tanács elé terjeszti;
h) gondoskodik az Intézet vezető beosztású közalkalmazottainak informálásáról;
i) értékeli az Intézetbe beérkező információkat, az értékelésből következtetéseket von le,
meghatározza ezek címzetteit, és azokat magyar vagy angol nyelven a megfelelő célhelyekre
eljuttatja;
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j) gondoskodik az Intézetbe beérkező információk tárolásáról,
k) Hírlevelet készít, és azt rendszeresen közreadja.
(7) Az Intézet a jogszabály előkészítés, jogharmonizáció keretében
a) összeállítja az évenként kidolgozandó jogszabályok jegyzékét
az országos
tisztifőorvos, illetőleg az egészségügyi tárca elvárása, valamint a szakmai igények szerint;
b) a jogszabály egyeztetési eljárásaiban az Intézet képviselője és a szakmai koncepció,
illetve a jogszabály kidolgozója részt vesz.
(8) Az Intézet szakértői − szaktanácsadói tevékenysége keretében
a) az OTH hatósági illetve szakhatósági tevékenységének megalapozásához adatokat
szolgáltat, szakvéleményt ad, a határértékek és egyéb szabályozás szakmai előkészítésében
közreműködik,
b) az OTH, illetve az ÁNTSZ regionális intézeteinek felkérésére a szakterületét érintő
valamennyi kérdésben az ország egész területén, bármely helyen vizsgálatot végez,
c) szakmai tevékenységet folytat a hazai és nemzetközi tudományos fórumokon és a
szabványosítással kapcsolatos szakmai bizottságok munkájában,
d) rendkívüli esemény előfordulásakor illetve ennek megelőzése
közreműködik a környezetegészségügyi intézkedések kidolgozásában.

érdekében

(9) A szakértői munkát a szakmai osztályok végzik. Több osztályt érintő
szakértői/szakvéleményezési munka integrálása az első helyen megjelölt osztály feladata.
(10) Az Intézet tudományos − kutató tevékenysége:
a) az Intézet tudományos kutatási tevékenységét a lakosság egészségének a környezeti
ártalmaktól való védelme érdekében végzi.
b) az Intézet tudományos kutatási tevékenységében támaszkodik a hazai (Magyar
Tudományos Akadémia, az Egészségügyi Tudományos Tanács) valamint a nemzetközi
szervezetek (WHO/Euro, EU kutatási főigazgatósága) elvi-módszertani irányelveire és
útmutatására.
c) az Intézet tudományos tevékenységét a főigazgató által vezetett tudományos
tanácsadó testület javaslatai alapján meghatározott főirányokban végzi. Az Intézet
tudományos tanácsadó testülete a főigazgató munkáját segíti. Tagjai a főosztályok által
delegált, szakterületükön kiváló tudományos eredményeket elért és kutatási tapasztalattal
rendelkező munkatársak.
A tudományos tanácsadó testület feladata
– a környezetegészségtani kutatómunka irányainak megjelölése,
– a tudományos eredmények átvételének és alkalmazásának elősegítése,
– a tudományos fokozat szerzés elősegítése,
– a kutatási eredmények különböző célcsoportok irányába történő közlésének elősegítése,
– évenkénti áttekintés készítése az Intézet tudományos kutatási eredményeiről.
(11) Az Intézet szakmai képzési és továbbképzési tevékenysége:
a) részvétel a szakterülettel kapcsolatos oktatási feladatok ellátásában
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b) közreműködés
továbbképzésben;

a

Szolgálat

munkatársai

részére

szervezett

képzésben és

c) az intézet vezetői szorgalmazzák munkatársaik szakmai továbbképzését, beleértve a
kongresszusokon való részvételt.
(12) Az Intézet együttműködései és nemzetközi kapcsolatai:
a) Az Intézet az állami feladatként meghatározott tevékenysége érdekében hazai és
nemzetközi tudományos szakmai együttműködéseket folytat. Az Intézet a főigazgató által
meghatározott keretek között együttműködik az ÁNTSZ szervezeti keretein belül működő
intézetekkel, egyéb országos intézetekkel, valamint más tárcákhoz tartozó, a szakterülettel
kapcsolatban álló szervezetekkel.
b) Az Intézet az illetékességébe tartozó szakterületeken a Kormány ill. az egészségügyi
felettes szervek felhatalmazása szerint eljárva képviseli az egészségügyet és az ÁNTSZ-t a
különböző nemzetközi és regionális szervezetekben. Irányítja az illetékessége alá eső
területeken a Magyar Köztársaság nemzetközi és EU-kötelezettségeinek teljesítését és
szervezi az erre szolgáló hazai együttműködést.
II. FEJEZET
AZ INTÉZET ALKALMAZOTTAI
A közalkalmazottak jogai és kötelességei
9.§.
A közalkalmazottak jogai
(1) A közalkalmazott jogosult – a jogszabályok és belső szabályzatok keretei között –
érdekképviseleti szervhez csatlakozni, véleményt nyilvánítani, munkaszervezéssel,
feladatellátással kapcsolatos kérdésekben javaslatot tenni, információt kérni.
(2) A közalkalmazottnak joga van az előmenetelhez szükséges, jogszabályban vagy a
munkáltató által előírt képzésben, továbbképzésben vagy átképzésben részt venni.
(3) A közalkalmazott jogosult munkavégzése során az Intézet eszközeit, az általuk
nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni.
(4) A közalkalmazott egyéb juttatásait és kedvezményeit a Közalkalmazotti Szabályzat
tartalmazza.
10.§.
A közalkalmazottak kötelezettségei
(1) A közalkalmazott feladatait a jogszabályokban, belső szabályzatokban, munkaköri
leírásában foglaltak, valamint a munkáltató utasításai szerint köteles ellátni.
(2) Feladatainak ellátása során köteles a köz érdekében, szakszerűen, pártatlanul, a
kulturált ügyintézés szabályai szerint eljárni.
(3) Feladatai ellátása során köteles az Intézet vagyonát megóvni, a “jó gazda
gondosságával” használni.
(4) A közalkalmazott illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást olyan
tényekről, amelyek tevékenysége során jutottak tudomására és kiszolgáltatásuk az állam, a
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közigazgatási szerv, munkatársa vagy az állampolgár számára hátrányos, vagy jogellenesen
előnyös következményekkel járna.
(5) Az Intézet valamennyi dolgozójára kötelezően érvényesek az egészségügyi
titoktartás jogi és etikai előírásai, konvenciói, az egészségügyi adatkezelés szabályai.
(6) A munkavállaló a munkája során köteles a tudomására jutott szolgálati titkot,
valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú
információkat megőrizni; ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot,
amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a
munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna.
(7) A közalkalmazott tevékenysége során a személyes adatok védelmére és a közérdekű
adatok nyilvánosságára vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni.
04.cím
Vezető beosztású közalkalmazottak
11.§.
Vezető beosztású közalkalmazottak
(1) Az Intézet vezető beosztású közalkalmazottai :
– főigazgató
– főigazgató-helyettes
– gazdasági vezető
– főosztályvezető
– osztályvezető
(2) A vezetők általános feladata az irányított szervezeti egység munkájának
megszervezése, a beosztott dolgozók tevékenységének irányítása, ellenőrzése, a
munkafeltételek biztosítása.
12. §.
A főigazgató
(1) Az Intézet főigazgatóját az országos tisztifőorvos nevezi ki, menti fel és
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A főigazgató irányítja az Intézet munkáját. Irányítási
tevékenysége során különösen az alábbi feladat- és hatásköröket gyakorolja:
a) érvényesíti a Hivatal által meghatározott személyzeti és munkaügyi tevékenység
alapelveit, kiadja az Intézet működési rendjét meghatározó belső szabályzatokat;
b) közvetlenül irányítja a főigazgató-helyettes, valamint a közvetlen alárendeltségében
működő szervezeti egységek és közalkalmazottak munkáját;
c) gyakorolja az Intézet dolgozói felett a munkáltatói jogokat a Közalkalmazotti
Szabályzatban foglaltak szerint;
d) gondoskodik az Intézet éves munkatervének elkészítéséről és az abban foglaltak
végrehajtásáról;
e) gondoskodik a vezetői értekezletek és munkaértekezletek
napirendjének meghatározásáról, levezeti az értekezleteket.

összehívásáról,
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(2) A főigazgató felelős:
a) az Intézet Alapító Okiratában előírt tevékenységek, valamint jogszabályban
meghatározott követelmények megfelelő ellátásáért;
b) az Intézet használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáért;
c) az Intézet gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság
követelményének érvényesítéséért;
d) a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak
teljességéért és hitelességéért;
e) felelősségi körében a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért;
f) az Intézet számviteli rendjéért;
g) a FEUVE (folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés) rendszerének a
kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért;
(3) A főigazgató a hatáskörébe tartozó feladatokat írásban átruházhatja helyettesére, az
átruházott feladatok teljesítését köteles rendszeresen ellenőrizni.
(4) A főigazgató helyettesítését távollétében – ha erről előzetesen írásban másként nem
rendelkezik - a főigazgató-helyettes látja el.
(5) A főigazgató rendkivüli környezetegészségügyi események idején munkaidőn kívül
illetve munkaszüneti napokon is elrendelhet munkavégzést.
13.§.
Főigazgató-helyettes
(1) A főigazgató-helyettest a főigazgató nevezi ki, menti
feladatok ellátásával és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.
kinevezésében, a főigazgató utasításában, valamint a munkaköri
megfelelően működik közre az Intézet vezetésében, támogatja a
ellátásában.

fel, bízza meg vezetői
A főigazgató-helyettes
leírásában foglaltaknak
főigazgatót feladatainak

(2) A főigazgatóhelyettes
a) a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően közreműködik a főigazgató
feladatainak ellátásában;
b) felelősségi körében az OKI szervezetébe tartozó főosztályok közalkalmazottainak
szükség szerinti bevonásával elemzi a szakterület átfogó kérdéseit, javaslatot tesz azok
megoldására, meghatározza az aktuális feladatokat, továbbá ellenőrzi a feladatok
végrehajtását;
c) irányítja az SZMSZ alapján közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységeket,
illetőleg szakmai tevékenységeket;
d) eljár a jogszabály, az SZMSZ, valamint a főigazgató által hatáskörébe utalt ügyekben;
e) végrehajtja az Intézeti Tanács határozatait.
(3) Akadályoztatása esetén
főosztályvezető helyettesíti.

a

főigazgatóhelyettest

a

főigazgató

által

kijelölt
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14.§.
A gazdasági vezető
(1) A gazdasági vezető a főigazgató gazdasági ügyekben illetékes helyettese, akit a
főigazgatója nevez ki, illetve ment fel és gyakorolja tekintetében a munkáltatói jogokat.
(2) A gazdasági vezető
a) a jogszabályokban meghatározott módon közreműködik a főigazgató feladatainak
ellátásában;
b) irányítja az OKI gazdasági munkáját; biztosítja a működés pénzügyi feltételeit az
adott költségvetési keretből;
c) eljár a jogszabály, az SZMSZ, valamint a főigazgató által hatáskörébe utalt ügyekben;
d) elemzi a gazdálkodás átfogó kérdéseit, javaslatot tesz azok megoldására,
meghatározza az aktuális feladatokat, továbbá ellenőrzi a feladatok végrehajtását.
(3) Elkészíti és kiadásra a főigazgató elé terjeszti jóváhagyás végett
a) az OTH Gazdasági Főigazgatójával egyeztetve az OKI Gazdálkodási Szabályzatát;
b) az OTH gazdasági főigazgatósága által meghatározott keretszámok lebontásával,
valamint az Intézet szakmai terveinek figyelembe-vételével az OKI éves költségvetését;
c) az OKI részére megállapított költségvetési előirányzatokon belüli előírásoknak
megfelelő felosztást;
d) a gazdálkodás időszakos és főigazgató kérésére naprakész bemutatását.
(4) A gazdálkodás eredményeinek folyamatos elemzése, értékelése alapján saját
hatáskörben utasítást ad ki, illetve javaslatot tesz főigazgatói utasítás kiadására az ésszerű,
takarékos gazdálkodás biztosítása érdekében.
(5) Az őt megillető jogkörben első helyen, a főigazgatóval együtt második helyen az
OKI nevében aláír.
(6) Gondoskodik:
a) az OKI költségvetésének elkészítéséről, a jogszabályok és a tervezési előírások
figyelembevételével;
b) a könyvviteli, elszámolási és bizonylati rend betartásáról, illetve betartatásáról;
c) a gazdálkodás rendjének kialakításáról;
d) a gazdálkodás eredményének folyamatos elemzéséről, értékeléséről, a hatékonyság,
az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosításáról;
e) a költségvetés alapján a felhasználás részarányos alakulásának bemutathatóságáról;
f) az anyagi források felkutatásáról.
(7) Rendszeres kapcsolatot tart az OTH gazdasági főigazgatójával és annak
munkatársaival.
(8) Munkájáról rendszeresen beszámol a főigazgatónak, továbbá valamennyi rendkívüli
eseményről azonnal tájékoztatást ad. (Rendkívüli eseménynek tekinthető a működőképességet veszélyeztető azonnali intézkedést igénylő és jelentős anyagi következményekkel
járó történés.)
(9) Felelősséggel tartozik
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a) a főigazgató kötelezettségvállalása esetén az ellenjegyzésért;
b) a főigazgató által reá ruházott hatáskörben végzett kötelezettségvállalásai során a
kötelezettségvállalás szabályainak betartásáért (előzetes ellenőrzés, ellenjegyzés);
c) amennyiben a kötelezettségvállalás (utalványozás) feltételei nem állnak fenn (ha
nem alapul előirányzat felhasználási terven, jogszabályi akadályai vannak, vagy nincs rá
fedezet), az ellenjegyző köteles a fennálló akadályt a felettesének jelenteni, és ha a felettes
vezető a kötelezettségvállaláshoz ragaszkodik, akkor az okmányt az ellenjegyző „a
kötelezettségvállalás (utalványozás) ellenjegyzése utasításra történt” záradékkal látja el, és
erről az OKI felügyeletét ellátó OTH vezetőt 8 napon belül értesíti;
d) a főigazgatóval együtt felelősség terheli az OKI használatába adott vagyon gondos
kezeléséért és megőrzéséért, a költségvetésének összeállításáért;
e) saját hatáskörben tett intézkedéseiért;
f) az általa kiadott intézkedések időben történő megtételéért, azok ellenőrzéséért és az
észlelt hiányosságok megszüntetéséért, illetve jelentéséért;
g) a gazdálkodási keretszámok betartásáért;
h) a műszaki, valamint a szakmai feladatok ellátásához szükséges nagy értékű
berendezések, eszközök, műszerek folyamatos és biztonságos üzemeltetésének,
karbantartásának és javításának megszervezéséről;
i). felújítási, beruházási, fejlesztési javaslatok összeállításáról.
(10) Akadályoztatása esetén a gazdasági vezetőt a főigazgató által megbízott munkatárs
helyettesíti.
15. §.
A főosztályvezető
(1) A főosztályvezetőt a főigazgató nevezi ki, menti fel, illetve bízza meg a vezetői
feladatok ellátásával, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
(2) A főosztályvezető
a) a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően közreműködik a főigazgató és
főigazgatóhelyettes feladatainak ellátásában;
b) felelősségi körében − a főosztály szervezetébe tartozó közalkalmazottak szükség
szerinti bevonásával − elemzik a szakterület átfogó kérdéseit, javaslatot tesz azok
megoldására;
c) irányítja a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységek szakmai
tevékenységét;
d) javaslatot tesz a főosztály munkatervére és gondoskodik a jóváhagyott munkatervi
feladatok végrehajtásáról;
e) összeállítja a főosztály munkabeszámolóját;
f) eljár a jogszabály, az SZMSZ, valamint a főigazgató és helyettese által hatáskörükbe
utalt ügyekben.
(3) Akadályoztatása esetén történő helyettesítéséről a munkaköri leírás intézkedik.
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16.§.
Az osztályvezető
(1) Az osztályvezetőt a főigazgató nevezi ki, menti fel, illetve bízza meg vezetői
feladatok ellátásával és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
(2) Az osztályvezetők
a) a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően ellátják az osztály munkáját és
közreműködnek az intézet feladatainak végrehajtásában;
b) felelősségi körükben − az osztály szervezetébe tartozó közalkalmazottak szükség
szerinti bevonásával − elemzik a szakterület átfogó kérdéseit, javaslatot tesznek azok
megoldására;
c) irányítják a közvetlen alárendeltségükbe tartozó közalkalmazottak szakmai
tevékenységét;
d) javaslatot tesznek az osztály munkatervére és gondoskodnak a jóváhagyott
munkatervi feladatok végrehajtásáról;
e) összeállítják az osztály munkabeszámolóját;
f) eljárnak a jogszabály, az SZMSZ, valamint a főosztályvezető által hatáskörükbe utalt
ügyekben.
g) indokolt esetben a szervezeti egység munkatársával szemben fegyelmi eljárást
kezdeményeznek.
(3) Akadályoztatásuk esetén történő helyettesítésükről a munkaköri leírás intézkedik
III. FEJEZET
AZ INTÉZET SZERVEZETE, VEZETÉSE, MŰKÖDÉSE
05. cím
Az Intézet szervezete
17. §.
Szervezeti felépítés
(1) Az OKI szervezeti tagozódása
Főigazgatóság
Titkárság
Gazdasági osztály
Főosztályok
Környezetegészségügyi főosztály
Levegőhigiénés osztály
Talajhigiénés osztály
Környezetegészségügyi kockázatbecslési osztály
Vízhigiénés és vízbiztonsági főosztály
Vízbiztonsági osztály
Vízmikrobiológiai osztály
Vízbiológiai és ökotoxikológiai osztály
Környezetegészségügyi hatásvizsgálati főosztály
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Környezetepidemiológiai osztály
Molekuláris környezet-epidemiológiai osztály
Molekuláris genetikai és diagnosztikai osztály
Gyermek- és ifjúsághigiénés osztály
Egészséghatás előrejelzési főosztály
Aerobiológiai monitorozási osztály
Térinformatikai csoport
Klímaváltozás-egészség hatás előrejelzése csoport
Toxikológiai főosztály
Kísérletes és alternatív toxikológiai osztály
Környezeti mutagenezis laboratórium
Elektronmikroszkópos laboratórium
(2) Az Intézet szervezeti felépítését a 4. számú melléklet tartalmazza.
18. §.
Irányítási rend
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

(1) A főigazgató közvetlen irányítása alá tartozik a
főigazgatóhelyettes
gazdasági vezető
jogtanácsos
minőségügyi vezető
kontroller
munkavédelmi felelős
tűzvédelmi felelős
adatvédelmi felelős
belső ellenőr
főosztályvezető
(2) A főosztályvezetők felügyelete alá tartoznak az osztályvezetők.
06. cím
Az Intézet vezetése
19. §.
Az Intézet vezetése
(1) Az Intézet egyszemélyi felelős vezetője a főigazgató.

(2) A főigazgató munkáját helyettese közreműködésével, valamint a vezetői testületek,
szakmai értekezletek segítségével, a dolgozók érdekképviseleti szervének bevonásával végzi.
20. §.
A vezetői testületek, szakmai értekezletek, dolgozói érdekképviseleti szerv
A főigazgató vezetői munkáját az alábbi vezetői testületek, szakmai értekezletek,
dolgozói érdekképviseleti szervek bevonásával, illetve segítségével látja el:
– Intézeti Tanács
– Kibővített Intézeti Tanács
– Munkaértekezlet
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Közalkalmazotti Tanács
Helyi szakszervezet
21.§.
Intézeti Tanács

(1) Az Intézeti Tanács a főigazgató tanácsadó testülete, amelynek elnöke az intézet
főigazgatója.
(2) Az Intézeti Tanács tagjai:
–főigazgató
–főigazgatóhelyettes
–gazdasági vezető
–főosztályvezetők
–a Közalkalmazotti Tanács (KaT) elnöke
(3) Az Intézeti Tanácsot a főigazgató, akadályoztatása esetén helyettese hívja össze.
(4) Az Intézeti Tanács az OKI SZMSZ-e szerint tevékenykedik
(5) Az Intézeti Tanács véleményt nyilvánít:
– az OKI tevékenységével kapcsolatos átfogó és stratégiai kérdésekről,
–az időszerű szakmai feladatokról,
–az Intézet egészét érintő lényeges kérdésekről és a költségvetés elosztási alapelveiről,
–a fejlesztésekről.
(6) A főigazgató szükség szerinti gyakorisággal tartja az Intézeti Tanács üléseit.
(7) A Intézeti Tanácson meghívottként részt vehetnek a megtárgyalandó szakmai kérdés
szakértői.
22. §.
Kibővített Intézeti Tanács
(1) A Kibővített Intézeti Tanács tagjai:
–főigazgató
–főigazgatóhelyettes
–gazdasági vezető
–főosztályvezetők
–osztályvezetők
–a KaT elnöke
(2) A Kibővített Intézeti Tanács véleményt nyilvánít a dolgozók szélesebb körét érintő
belső átszervezések kérdésében.
23. §.
Munkaértekezlet
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(1) A munkaértekezlet intézeti szintű tanácsadó, véleményező szerv.
(2) A munkaértekezlet a főigazgató beszámolója alapján megtárgyalja
–az OKI eltelt időszakban végzett munkáját,
–az OKI munkatervének teljesítését,
–a következő időszak feladatait és terveit,
–az éves gazdálkodás értékelését.
(3) Az értekezlet megtárgyalja továbbá a dolgozók javaslatait, kérdéseit. Az olyan
kérdéseket, amelyekre a főigazgató az értekezleten nem adott választ, nyolc napon belül kell
megválaszolni.
(4) Az értekezlet vezetője a főigazgató.
(5) A munkaértekezlet résztvevői kötelező meghívás alapján az OKI valamennyi
dolgozója, valamint az OKI érdekképviseleti szerveinek vezetői.
(6) Az értekezletet a főigazgató hívja össze évente legalább egyszer. Az értekezletről
emlékeztetőt kell készíteni és azt az OKI irattárában meg kell őrizni. A megfelelő
dokumentációért a Titkárság vezetője felelős.
24. §.
Közalkalmazotti Tanács
(1) A dolgozók részvételi jogait a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló
közalkalmazottak közössége nevében az általuk közvetlenül választott közalkalmazotti tanács,
illetve közalkalmazotti képviselő gyakorolja.
(2) A közalkalmazotti tanácsot együttdöntési jog illeti meg a kollektív szerződésben
meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen jellegű intézmények és
ingatlanok hasznosítása tekintetében.
(3) A munkáltató döntése előtt a közalkalmazotti tanáccsal véleményezteti:
a) a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét,
b) a munkáltató belső szabályzatának tervezetét,
c) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét,
d) a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott
közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket,

munkaképességű

e) a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, valamint
f) a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet.
(4) A munkáltató legalább félévente köteles tájékoztatni a közalkalmazotti tanácsot a
részmunkaidős és a határozott időre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról.
(5) A közalkalmazotti tanács és a munkáltató kapcsolatrendszerét érintő egyes kérdések
a közalkalmazotti szabályzatban kerülnek megállapításra.
25. §.
Helyi szakszervezet
(1) A munkahelyi közalkalmazotti kérdések rendezésére a munkahelyi érdekegyeztetés
szolgál. A munkahelyi érdekegyeztetésben a főigazgató és a helyi szakszervezeti alapszerv
titkára vesz részt.
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(2) A főigazgató köteles kikérni a helyi munkavállalói érdekképviseleti szerv
véleményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.)
meghatározott esetekben.
(3) Továbbá megilleti a helyi munkavállalói érdekképviseleti szerv választott
tisztségviselőjét a tájékoztatáskérési, illetve javaslattételi jog a Kjt-ben meghatározott
esetekben.
(4) A dolgozók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések meghozatala előtt
meg kell hallgatni a dolgozók véleményét is. Ennek formája az intézkedés tervezetének az
intézeti munkaértekezleten történő napirendre tűzése.
07. cím
Az egyes szervezeti egységek feladatai
26. §.
Főigazgatóság
(1) Az Intézet főigazgatósága a jogszabályokban meghatározott módon végzi
tervezési, irányító, koordináló, ellenőrző munkáját és kiemelt feladatként kezeli a korszerű
vezetési, minőség irányítási, kutatási módszerek alkalmazását az elkerülhető, megelőzhető
környezeti eredetű megbetegedések csökkentése érdekében folyó munkákban. Irányítja a
széleskörű nemzetközi együttműködési tevékenységet. Ezek érdekében erősíti az Intézet
koordinált, gyors válaszadási képességét az egészséget veszélyeztető környezeti helyzetekre
objektív, tudományosan megalapozott szakvéleményeket ad ki; a környezetegészségügyben
érintett felekkel hatékony együttműködést és kommunikációt folytat valamint irányítja a
megelőzés – felkészülés – ellenőrzés folyamatokat.
(2) A Főigazgatói Titkárság:
a) végzi az Intézetbe érkező napi posta bontását, szignálására előkészítését, illetve a
szignálást követően az iktatásra történő szétosztását az illetékes ügykezelők részére;
b) irattározási feladatkörében ellátja az Iratkezelési Szabályzatban irattározással,
selejtezéssel, levéltárba adással, iratmegsemmisítéssel kapcsolatban meghatározott
feladatokat;
c) fogadja a Titkárságra érkező szóbeli megkereséseket, szükség szerint a
feladatkörébe tartozó ügyekben felvilágosítást ad;
d) ellátja a főigazgató és helyettese személye körüli teendőket;
e) ellátja a minősített iratokkal kapcsolatos hivatali teendőket;
f) szervezi, koordinálja és nyilvántartja a főigazgató helyettese hivatali programjait;
g) előkészíti a főigazgató által összehívott különböző értekezleteket, összeállítja az
értekezletek emlékeztetőjét, nyilvántartja az értekezleteken hozott döntéseket;
(3) A Főigazgatói Titkárág látja el a főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó
feladatokat ellátó alkalmazott, vagy megbízott munkatársak (belső ellenőrzés, munkaés tűzvédelem, humánpolitika, jogtanácsos, kontrolling, minőségbiztosítás stb.)
adminisztrációs feladatait.
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27. §.
Egészséghatás Előrejelzési Főosztály
(1) Az Egészséghatás előrejelzési főosztály tevékenysége kiterjed a környezet
alkotóelemeinek és meghatározott tényezőinek, valamint a lakosság egészségi állapotának
értékelésére, környezetegészségügyi információs rendszert működtet, melynek keretében
rendszeresen értékeli az ország környezetegészségügyi állapotát és erről szakértői
jelentéseket, valamint ösztönzi, és szakmailag támogatja a környezetegészségügyi ártalmak
megelőzését szolgáló tudatos és aktív magatartás társadalmi méretű kialakítását az
állampolgárok önálló döntését segítő környezetegészségügyi információ nyújtásával,
lakossági tájékoztatókat állít össze.
(2) Az Aerobiológiai monitorozási osztály:
a) irányítja az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatát, koordinálja a monitorállomások
működését; b) aktívan részt vesz a biológiai allergének monitorozásában, a pollenjelentések
heti rendszerességgel történő elkészítésében, ezen adatok közzétételében.
c) rendszeresen ellenőrzi a pollenleolvasás minőségét az Aerobiológiai Hálózaton
belül, a Hálózat munkatársai részére rendszeres szakmai továbbképzéseket tart.
d) szakmailag támogatja a parlagfű mentesítési programot, a pollenkoncentráció
mérésével közreműködik a parlagfű mentesítési program eredményességének
monitorozásában;
e) tudományosan feldolgozza az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának adatait, részt vesz
hazai és nemzetközi kutatásokban;
f) szolgáltatási tevékenység keretében együttműködve az Országos Meteorológiai
Szolgálattal, középtávú pollenelőrejelzéseket készít.
(3) A Térinformatikai csoport
a) feladata a környezetegészségügyi adatbázis és információs rendszer működtetése,
frissítése; b) a környezeti és egészségi adatok felhasználásával rendszeresen elemzi
Magyarország környezetegészségügyi helyzetét korszerű matematikai-statisztikai és
térinformatikai módszerekkel, rendszeresen készít jelentéseket a döntéshozók és a lakosság
részére.
c) biztosítja a közérdekű környezetegészségügyi adatokhoz való hozzáférést a lakosság
számára. Végzi az intézet honlapjának frissítését;
d) részt vesz a nemzetközi szervezetek által támogatott és
környezetegészségügyi információs rendszer kialakításában és fenntartásában;

koordinált

e) hazai és nemzetközi kutatások keretében fejleszti tevékenységét;
f) szolgáltatási tevékenység
hatásbecslések elkészítésében.

céljából

közreműködik

(4) Klímaváltozás-egészség hatás előrejelzése csoport

környezetegészségügyi
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a) az ÁNTSZ meglevő szervezet-rendszerén belül, a már kialakított szervezeti
egységekre és működésmódra telepítve teljesíti a komplex klíma-egészségügyi tevékenységrendszer fokozatos kialakításával, működtetésével, majd annak folyamatos ellenőrzésével
kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében szakmailag irányítja a hőség-riasztás országos
rendszert;
b) felelős a hőségriasztást megalapozó döntés szakmai megalapozásáért, javaslatokat
tesz a vonatkozó jogszabályok elkészítésére. Javaslatokat tesz a fokozódó klímaváltozás
növekvő és/vagy a korábbi egészségügyi feladatokhoz képest szokatlan
egészségveszélyeztető hatásokból fakadó új feladatok, funkciók és szervezeti megoldások
szükség szerinti megfogalmazására és rendszerbe állítására;
c) folyamatos ismeretterjesztő, tudatosító tájékoztatást ad és hozzájárul a
veszélyhelyzetekben szükségessé váló krízis-kommunikáció szervezeti kialakításához,
szakmai tartalommal való ellátásához;
d) részt vesz a közép- és hosszú távú klímaváltozásokból a közvetlen és közvetett
ágenseken keresztül kialakuló expanzív és/vagy a hazai ellátásban szokatlan
egészségkárosodások korai felismerését (prognózisát) szolgáló módszerek, eljárások és
eszközök számba vételét és kifejlesztését célzó kutatásokban, ilyen célú nemzetközi
együttműködésekben és pályázatokban, ezeket kezdeményezi, koordinálja, irányítja.
28.§.
Gazdasági Osztály
(1) A Gazdasági Osztály
a) elkészíti az éves elemi költségvetést, a megadott kiemelt előirányzatokon belül;
b) a jóváhagyott költségvetéshez viszonyítva folyamatosan figyelemmel kíséri a
kiemelt előirányzatok teljesítését, valamint az egyes főosztályok (osztályok) gazdálkodását
(bevétel-kiadás);
c) biztosítja a szakmai osztályok részére a megfelelő szakmai anyagok, eszközök
beszerzését, a Hivatal illetékes osztályaival együttműködve;
d) aláírásra előkészíti , illetve pénzügyileg felülvizsgálják a vállalkozási, illetve egyéb
szerződéseket;
(2) A Gazdasági Osztály az OTH-val kötött együttműködési megállapodásban
foglaltak szerinti nyilvántartásokat vezeti, adatokat szolgáltatja az OTH részére és elkészíti ill.
közreműködik az éves beszámoló elkészítésében, valamint ellátja az Intézetre háruló
pénzügyi-gazdasági feladatokat.
29. §.
Környezetegészségügyi Főosztály

(1) A Levegőhigiénés Osztály
a) szakmai-módszertani szempontból segíti az ÁNTSZ környezetegészségügyi
tevékenységét a légszennyezettség egészségi kockázatának értékelésében;

22
b) a szakhatósági munkához (környezeti hatástanulmányok, településrendezési tervek)
kapcsolódva szakértői feladatokat lát el;
c) közreműködik a környezeti levegőminőségi határértékek kimunkálásában és
felülvizsgálatában, a szakterületet érintő jogszabályok előkészítésében, valamint a beltéri
levegőminőség szabályozás kialakításában,
d) értékeli a külső téri légszennyezettség egészségkárosító hatását települési szinten.
Az ország bármely településén levegőminőség vizsgálatokat végez részben kutatási céllal,
részben különböző pályázatok vagy megbízások alapján;
e) vizsgálja a nem munkahelyi belső terek levegőminőségét,
f) célzott mérési programok keretében adatokat biztosít a környezet-epidemiológiai
vizsgálatokhoz.
(3) A Talajhigiénés Osztály
a) vizsgálja a talaj szennyezettségét, a folyékony és szilárd települési hulladékokat, az
ipari és a mezőgazdasági hulladékokat, továbbá a veszélyes hulladékokat kémiai,
mikrobiológiai és ökotoxikológiai szempontból;
b) értékeli a talajszennyezettség humán kockázati tényezőit és környezet-egészségügyi
hatását,
c)
talajhigiénés
kutatással,
jogszabályok
megalapozásával,
kidolgozásával, szakvéleményezéssel és oktatással foglalkozik;

szabványok

d) a hulladékminősítést megalapozó, teljes körű kémiai, mikrobiológiai és ökotoxikológiai vizsgálatokat végez, szakvéleményezést, szaktanácsadást folytat;
e) részt vesz a nemzetközi szabványosítási testületek talaj minőségi és hulladék
minősítési munkáiban.
(4) A Kockázatbecslési osztály
a) a vegyi anyagok felhasználásából eredő, a lakosságra, egyes lakossági csoportokra,
a fogyasztókra vonatkozó egészségkockázatok mennyiségi értékeléséhez expozíciós modellvizsgálatokat végez;
b) a kockázatbecslés hatósági, környezetegészségügyi felügyeleti munkában való
alkalmazása során meghatározza a szennyezett területek illetve létesítmények kármentesítési
célállapot (D)-határértékeit.
30. §.
Környezetegészségügyi Hatásvizsgálati Főosztály
(1) A Környezet-egészségügyi Hatásvizsgálati Főosztály a különféle környezeti
tényezőknek a lakosság egészségi állapotára gyakorolt jelenlegi illetve várható hatását elemzi
epidemiológiai és korszerű biokémiai - molekuláris biológiai módszerekkel. Egyes örökletes elsősorban neuromuscularis - betegségek genetikai diagnosztikáját végzi, a klinikai diagnózis
alátámasztása, pontosítása, ill. a hordozóság megállapítása céljából.
A település-egészségügy területén a városi és falusi települések, a lakó-és középületek
közegészségügyi követelményeinek meghatározását, ezek érvényesülésének értékelését, a
lakókörnyezet egészségre gyakorolt hatásának vizsgálatát végzi. A gyermek- és ifjúságegészségügy területén kidolgozza és vizsgálja az oktató, nevelő és gondozó intézmények és
tevékenységek, valamint a szabad idő eltöltését, rekreációt biztosító létesítmények
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közegészségügyi feltételeit, szakmai - módszertani anyagok készítésével irányítja és koordinálja
az ANTSZ regionális és kistérségi intézeteinek ezirányú munkáját.
(2) A Környezet-epidemiológiai osztály
a)
tudományos
kutatási,
módszertani,
oktatási-továbbképzési
illetve
szakvéleményadási tevékenységét környezetepidemiológiai és település-egészségügyi
szakterületen;
b) Környezetepidemiológiai vizsgálataik során a különféle környezeti tényezőknek (a
külső környezeti ill. belsőtéri levegőszennyezettségnek, a környezeti ólom, arzén ill. egyéb
karcinogén expozíciónak) a lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatását elemzi;
c) a település-egészségügy területén a városi és falusi települések, a lakó-és
középületek közegészségügyi követelményeinek meghatározását, ezek érvényesülésének
értékelését, a lakókörnyezet egészségre gyakorolt hatásának vizsgálatát végzi.
(3) A Molekuláris Környezetepidemiológiai Osztály
a) környezetegészségügyi alkalmazott kutatási feladatokat lát el a környezetszennyező
kémiai anyagok okozta betegségkockázat jellemzésének továbbfejlesztése érdekében,
elsősorban a genotoxikus expozíció és genetikai hajlamosító tényezők biomarkerei
módszertanának fejlesztése és alkalmazása révén.
b) A klasszikus környezet-epidemiológia talaján korszerű biokémiai és molekuláris
biológiai
laboratóriumi
módszerekkel
végeznek
biomarker
vizsgálatokat
környezeti/genotoxikus expozícióval összefüggésben, és részt vesznek ilyen irányú intézeti,
hazai és nemzetközi projektekben.
(4) A Molekuláris Genetikai és Diagnosztikai Osztály
a) örökletes betegségek, elsősorban neuromuscularis betegségek genetikai
diagnosztikáját végzi, a klinikai diagnózis alátámasztása, illetve pontosítása céljából;
b) több egyéb betegség mellett, az országban egyedüli laboratóriumként vizsgálják a
spinalis izomatrophia (SMA), a Charcot-Marie-Tooth periferias neuropathia 1A típus
(CMT1A), a Tomaculus neuropathia (HNPP), a Facioscapulohumeralis izomdystrophia
(FSHD), a végtagövi izomdystrophiak (LGMD), a Congenitalis myasthenia syndroma (CMS) és
a dystrophia myotonica 1 típus (DM1) genetikai hátterét. Több betegség esetén prenatális
vizsgálatokat is végeznek az érintett családok részére, így hozzájárulnak ahhoz a prevenciós
munkához, amely megelőzni kívánja ezen letális, illetve rendkívül súlyos genetikai ártalommal
érintett gyermekek további megszületését.
(5) A Gyermek- és Ifjúsághigiénés Osztály
a) a gyermek- és ifjúság-egészségügy területén kidolgozza és vizsgálja az oktató, nevelő és
gondozó intézmények és tevékenységek, valamint a szabad idő eltöltését, rekreációt biztosító
létesítmények közegészségügyi feltételeit,
b) szakmai - módszertani anyagok készítésével irányítja és koordinálja az ANTSZ regionális
és kistérségi intézeteinek munkáját;
c) a normatívák érvényesítését jogszabályok előkészítésével támogatja;
d) a szakterülethez tartozó intézménytípusok közegészségügyi körülményeit országos
felmérések alapján nyilvántartja;
e) figyelemmel kíséri a gyermekek és ifjak egészségvédelmével és egészségmegőrzésével
kapcsolatos egyes környezeti feltételek alakulását.
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32. §.
Toxikológiai Főosztály
(1) A Toxikológiai Főosztálya
a) a környezetegészségügy bármely területét érintő vegyi anyagok és készítmények
akut-, lokális toxicitás-, citotoxicitás, valamint genotoxikus hatásait vizsgálja akkreditált
követelmények között és a szakterületén fejlesztéseket végez;
b) kutató laboratóriumaiban korszerű lehetőséget kínál biológiai és egyéb minták
morfológiai vizsgálatára és analízisére is;
c) a hazai és nemzetközi előírásokon alapuló-, továbbá saját kidolgozott alternatív
módszereket alkalmaz a biológiai és toxikológiai vizsgálatokhoz;
d) feladatkörébe tartozik a parenterális készítmények és alapanyagaik in vivo
toxikológiai vizsgálatai, illetve az in vitro toxikológiai vizsgálatok (pl. endotoxin értékmérés),
az orvostechnikai és gyógyászati célra használt műanyag egyszerhasználatos eszközök és
alapanyagaik vizsgálata, a környezetből vett minták és a környezetbe kerülő anyagok (talajok,
hulladékok, termésnövelő anyagok) citotoxicitásának vizsgálata;
e) kémiai anyagok (gyógyszerek, ipari felhasználású vegyszerek, növényvédő szerek,
élelmiszer adalékok stb.) és komplex keverékek (élelmiszerek, vizek, szennyvizek, állati- és
emberi vizeletek, talajok, olajos és más hulladékok, szállóporok, emittált füst stb.) reverz
mutagenitási vizsgálatát Ames teszttel végzi.
f) in vivo és in vitro toxikológiai kísérletekhez szükséges ultrastrukturális
vizsgálatokat transzmissziós elektronmikroszkóppal, a különféle biológiai minták,
anyagminták morfológiai vizsgálatát és elemanalízisét pásztázó elektronmikroszkóppal
vizsgálja;
g) a toxikológiai munkákhoz kapcsolódóan felkérésre szakértői tevékenységet folytat.
32. §.
Vízhigiénés és Vízbiztonsági Főosztály
(1) A Vízbiztonsági- és higiénés főosztály a három hozzá tartozó osztállyal biztosítja
az ivó- és fürdővízbiztonság és a vízhigiéne területén az Egészségügyi Minisztérium és az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal, mint illetékes hatóság szakértői és technikai hátterét. Részt
vesz a szakterületéhez tartozó jogszabályok előkészítésében, a végrehajtásuk
megszervezésében, ellenőrzésében és értékelésében valamint felülvizsgálatában. Képviseli az
illetékes hatóságot az Európai Bizottság szakbizottsági és vízhigiénés vonatkozású
rendezvényein, részt vesz az európai jogszabály alkotás technikai előkészítésében, az új
európai vízbiztonsági tervezési rendszer kifejlesztésében, és a vonatkozó jelentési rendszerek
kidolgozásában, és előkészíti az illetékes hatóság számára az Uniónak beterjesztendő
jelentéseket. Részt vesz a Víz- és Egészség Jegyzőkönyv végrehajtásának hazai és nemzetközi
koordinálásában, és képviseli az magyar egészségügyi kormányzatot és az illetékes hatóságot
az ENSZ EGB, az Egészségügyi Világszervezet és az OECD, valamint egyéb nemzetközi
szervezetek bizottságaiban és rendezvényein. Szakterületének képviseletében részt vesz a
nemzetközi és hazai szabványosításban és irányítja a szabványok alkalmazását az ÁNTSZ
laboratóriumi hálózatában.
(2) Biztosítja a vízzel kapcsolatos egészség hatások és egészségteher tudományos
igényű elemzését azáltal, hogy interaktív módon összekapcsolja a vízbiztonság felügyeleti
rendszert a magyar népegészségügyi megfigyelő és felügyeleti rendszerrel és a
környezetvédelmi-vízgazdálkodási szervezetek adatbázisaival.
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(3) Szakértői munkával támogatja és szükség esetén képviseli az OTH-t az
élelmiszerbiztonság és a kémiai biztonság vízhigiénés vonatkozású szakterületein.
Szakterületének képviseletében részt vesz az ÁNTSZ oktatási és továbbképzési feladatainak
ellátásában.
Részt vesz az ÁNTSZ vízhigiénés laboratóriumai munkájának irányításában és támogatja
azok minőségbiztosítási rendszerét. Az összes ivó- és fürdővíz vizsgáló laboratórium számára
szervezi és szolgáltatja a jogszabályban előírt körvizsgálatokat.
(4) Végzi kutatási, műszaki fejlesztési együttműködéshez kapcsoltan és egyedi
szerződés vagy megbízás alapján ivó-, ásvány és fürdővizek, használati melegvíz és hűtővíz
rendszerek kémiai- mikrobiológiai, mikroszkópos- és ökotoxikológiai vizsgálatát és
vízhigiénés szakvéleményezési tevékenységet, valamint vízbiztonsági tervezést és
vízbiztonsági rendszerek ellenőrzését és felülvizsgálatát. Vízbiztonsági és vízhigiénés
területen oktatási- és továbbképzési tevékenységet vállal.
(5) Hazai, uniós és egyéb nemzetközi pályázatokon vesz részt, és ezek keretében
szerzett támogatással képviseli a magyar közegészségügyet és az ÁNTSZ-t a tudományos
együttműködésben és a kutatás-fejlesztésben, valamint a kutatási eredmények hazai
alkalmazásában.
(6) Vízbiztonsági osztály:
a) részt vesz az ÁNTSZ vízbiztonság felügyeleti rendszer és az ezt megalapozó
informatikai rendszer megszervezésében és irányításában és ezen belül kiemelten az országos
vízbiztonsági adatok kezelésében és értékelésében.
b) A vízkémia- és biokémia szakterületének képviseletében részt vesz a nemzetközi és
hazai szabványosításban és segíti a szabványok bevezetését és alkalmazását az ÁNTSZ
laboratóriumi hálózatában.
c) Szakterületén végzi az ivásra és fürdésre szánt vizeket vizsgáló laboratóriumok
körvizsgálatainak szervezését és értékelését.
d) Részt vesz a természetes ásvány- és fürdővizek, gyógytényezők vízhigiénés
minőség-ellenőrzésében és minősítésében.
e) Végzi az emberi használatra szánt vízzel érintkező szerkezeti anyagok és
vegyszerek minőségének, a vízkezelési eljárásoknak, ivóvízkezelő- és adagoló
kisberendezéseknek vízhigiénés szempontú értékelését, közreműködik az ezekkel kapcsolatos
szabályozásban és nyilvántartásban.
f) Részt vesz a vállalkozási tevékenység szervezésében és önállóan vagy a főosztály
többi osztályával együttműködésben vállal a szakterületéhez tartozó vizsgálatokat és
szakvéleményezési tevékenységet. A szakterületéhez tartozó tárgykörökben oktatási és
továbbképzési tevékenységet végez.
(7) Vízbiológiai és ökotoxikológiai osztály:
a) részt vesz a szakterületéhez tartozó jogszabályok előkészítésében, a végrehajtásuk
megszervezésében, ellenőrzésében és értékelésében valamint felülvizsgálatában.
b) Részt vesz a biocidok hatóanyagainak és termékeknek felülvizsgálati programjában
a termékek ökotoxikológiai dokumentációjának értékelésével.
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c) Országos referencia laboratóriumként működik a vízzel is terjedő patogén
protozoonok korszerű kimutatási módszereinek bevezetésében és a vizek ilyen irányú
vizsgálatában.
d) Részt vesz a vállalkozási tevékenység szervezésében és önállóan vagy a főosztály
többi osztályával együttműködésben vállal a szakterületéhez tartozó vizsgálatokat és
szakvéleményezési tevékenységet.
e) Körvizsgálatokat szervez a mikroszkópos biológiai vizsgálatok területén. A
szakterületéhez tartozó tárgykörökben oktatási és továbbképzési tevékenységet végez.
f) Önállóan, a főosztály többi osztályával és az ÁNTSZ más intézeteivel
együttműködésben pályázatokban vesz részt, és az elnyert pályázati támogatásokat a
szakterületének fejlesztésére és a hazai közegészségügy szakterületéhez tartozó feladatainak
teljesítésére fordítja.
(8) Vízmikrobiológiai osztály:
a) részt vesz a szakterületéhez tartozó tárgykörökben a főosztály kötelezettségeinek és
vállalásainak teljesítésében.
b) Az ÁNTSZ többi intézetével, elsősorban az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal és az
Országos Epidemiológiai Központtal együttműködésben részt vesz a vízzel terjedő fertőző
betegségek surveillance-ának szervezésében és fejlesztésében.
c) Országos referencia laboratóriumként végzi a vízzel terjedő patogén baktériumok és
vírusok korszerű kimutatási módszereinek bevezetésében és és a vizek ilyen irányú
vizsgálatában.
d) Részt vesz a vállalkozási tevékenység szervezésében és önállóan vagy a főosztály
többi osztályával együttműködésben vállal a szakterületéhez tartozó vizsgálatokat és
szakvéleményezési tevékenységet.
e)Körvizsgálatokat szervez a vízmikrobiológiai vizsgálatok területén.
szakterületéhez tartozó tárgykörökben oktatási és továbbképzési tevékenységet végez.
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f) Önállóan, a főosztály többi osztályával és az ÁNTSZ más intézeteivel
együttműködésben pályázatokban vesz részt, és az elnyert pályázati támogatásokat a
szakterületének fejlesztésére és a hazai közegészségügy szakterületéhez tartozó feladatainak
teljesítésére fordítja.

08. cím
Az Intézet működése
33. §.
Az Intézet munka-, ügyeleti és készenléti rendje
Az Intézet munka-, ügyeleti és készenléti rendjét az Intézet belső szabályzata határozza
meg.
34. §.
A feladatok elvégzésének rendje, az ügyintézés általános szabályai
(1) Az Intézet folyamatos működését a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi
eszközei, az Alapító Okirat, jelen Szervezeti és Működési Szabályzat, a szervezeti egységek
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ügyrendje, a munkaköri leírások, a belső szabályzatok, az éves munkatervek, valamint a
felettes szervek és a munkáltatói jogkör gyakorlójának normatív és egyedi utasításai
határozzák meg.
(2) Az Intézet feladatait és hatáskörét a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően
jogosult és köteles ellátni, illetve gyakorolni.
(3) Az ügyeket érdemben, illetőleg közbenső intézkedésként (pl. akadályközlés,
hiánypótlás stb.) a vonatkozó jogszabályok és a felettes vezetők útmutatása szerint, az előírt
határidőre kell elintézni.
(4) Jogszabályban előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyeket a vezető által a
feladatok kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidőn belül kell elintézni. A 30
napos ügyintézési határidőt kell irányadónak tekinteni azokban az esetekben, ha jogszabály
másként nem rendelkezik, illetve ha a vezető a teljesítés határidejét nem írta elő. Az
ügyintézési határidőket az Intézeti érkeztetés időpontjától kell számítani.
(5) A szervezeti egységekben a munkát úgy kell megszervezni, hogy az ügyek
határidőben történő elintézéséért, illetőleg annak elmulasztásáért felelős személy
megállapítható legyen.
(6) Az ügyintéző az ügyirat gondozása és ügyintézői tevékenysége során a határidő
betartásával a következőket látja el:
a) áttanulmányozza az ügyre vonatkozó iratokat és más információt tartalmazó
anyagokat, szükség szerint intézkedik az ügyben előzőleg keletkezett iratok pótlólagos
összegyűjtésére, csatolására,
b) amennyiben az ügyben más hivatali szervezeti egység álláspontjának bekérése
szükséges, erről indokolt esetben közvetlen felettesét, országos hatáskörű szerv esetében
pedig az illetékes magasabb beosztású vezetőt minden esetben előzetesen tájékoztatja, majd
az egyeztetést az illetékessel szóban, szükség szerint írásban lefolytatja, ennek eredményéről
az illetékes vezetőt tájékoztatja,
c) az ügyben folytatott jelentősebb tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, szóbeli
megállapodásról, egyeztetésről feljegyzést készít (és azt az ügyiratban elhelyezi), az ügyiratot
továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz,
d) vezetői utasításokat indokolt esetben az ügyiratra, illetve az ügyet kísérő lapra külön
feljegyzi,
e) megállapításait, javaslatát, ha szükséges röviden összegzi és elkészíti a kiadmány
tervezetét.
35.§.
Együttműködés
(1) Az Intézet feladatainak ellátása során együttműködik az Országos Tisztifőorvosi
Hivatallal és a felügyeleti szervvel.
(2) Az Intézet szervezeti egységei és közalkalmazottai a tevékenységük végzése során
a) együttműködésre kötelezettek,
b) a feladatkörükbe tartozó, de más szervezetek (a Szolgálaton belüli és külső, az
országos központok és intézetek) feladatkörét is érintő ügyekben kötelesek eljárni az
érdekeltekkel egyeztetve,

28
(3) A (2) bekezdés b.) pontja szerinti egyeztetés lefolytatásáért az OKI azon szervezeti
egységének vezetője a felelős, amelynek fő feladat-körébe tartozik az adott feladat elvégzése.
(4) Az egyeztetést megelőzően a felelős szervezeti egység vezetője köteles tájékoztatni
közvetlen felettesét, beleértve a felmerülő költségeket és az anyagi következményeket is.
(5) Az OKI szervezeti egységeinek közalkalmazottai kötelesek a tudomásukra jutott
információt ahhoz az illetékes szervezeti egységhez eljuttatni, amelynek arra feladata
elvégzéséhez szüksége van, illetve amely szükség esetén az információ alapján hivatalból
köteles eljárást kezdeményezni.
(6) Az OKI gazdasági vezetője az előirányzat keretszámot érintő esetekben az OTH
Gazdasági Főigazgatósága illetékes szervezetével köteles egyeztetni
36. §.
Ügyrend
(1) Az egyes szervezeti egységek ügyrend alapján végzik tevékenységüket.
(2) Az ügyrendnek tartalmaznia kell legalább a szervezeti egység felépítését, humán
erőforrásait, konkrét feladatait, ügyintézési folyamatát és a használt dokumentumokat. Az
ügyrendet a szervezeti egység vezetője készíti el és a főigazgató hagyja jóvá.
37. §.
Munkaköri leírások, munkakör átadás-átvétele
(1) Az Intézet valamennyi közalkalmazottjának feladatait a jogszabályokban
foglaltakon, a munkatervben szereplőkön és a felettes vezetők utasításain túl a munkaköri
leírások tartalmazzák.
(2) A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon tartalmazza
-

az ellátandó tevékenységi kört,

-

a közalkalmazott fölé- és alárendeltségi viszonyait,

-

a munkakörre vonatkozó előírásokat,

-

jogokat és kötelezettségeket.

(3) A felettes vezető utasítására– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény idevonatkozó rendelkezései alapján a szervezeti egységek vezetői és
ügyintézői kötelesek minden olyan ügynek az intézésére is, amely a SZMSZ, az intézeti
ügyrend vagy a munkaköri leírás szerint egyébként más szervezeti egység, vezető vagy
ügyintéző feladatkörébe tartozik. Ilyen esetben az ügyben egyébként illetékes szervezeti
egység, vezető, illetőleg ügyintéző tájékoztatásáról a munkát elrendelő gondoskodik. A
munkakörön kívüli munkavégzés esetén a közalkalmazotti törvény idevonatkozó
rendelkezései az irányadók
(4) Az OKI főigazgatója köteles biztosítani a helyettesítési rend szabályozásával az
intézet folyamatos működését, az ad hoc feladatok megoldását, szakvélemények,
állásfoglalások soron kívüli kialakítását.
(5) A munkakörök átadás-átvételét az egyes munkakörökben bekövetkező személyi
változások, valamint tartós távollét (6 hónapot meghaladó) esetén kell végrehajtani.
(6) A munkakört a munkakör ellátására kinevezett új közalkalmazottnak vagy a
munkakör helyettesítésével megbízott közalkalmazottnak kell átadni. Új kinevezés vagy
helyettesítési megbízás hiányában a munkakört a közvetlen vezetőnek kell átadni.
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(7) A munkakör átadás-átvételét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell:
a) az átadás-átvétel helyét, időpontját, tárgyát;
b) az átadásra kerülő munkakör szakmai feladatait, a vonatkozó munkaköri leírást;
c) a folyamatban levő fontosabb feladatok felsorolását és az azok végrehajtásának
helyzetére vonatkozó adatokat, az elért eredményeket, a mutatkozó hiányosságokat;
d) az átadásra kerülő iratanyagokat, utasításokat, tervek, szabályzatok, leltári tárgyak
jegyzékét;
e) az átadónak és az átvevőnek a jegyzőkönyv tartalmával, megállapításaival
kapcsolatos esetleges észrevételeit, megállapításait.
(8) A munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni, azt az
átadó és az átvevő közalkalmazott, valamint közvetlen munkahelyi vezetőjük írja alá. A
jegyzőkönyv egy-egy példányát az aláírók kapják.
(9) Olyan esetekben, amikor valamely okból (tartós betegség stb.) az átadó nem lehet
jelen, a munkakör átadását 3 tagú bizottság bonyolítja le. Ennek tagjai a jogtanácsos, az átadó
dolgozó kinevezett vagy megbízás útján megjelölt helyettese és az átadó dolgozó közvetlen
felettese.
(10) A (8) bekezdésben említett esetben a jegyzőkönyvet az előzőekben szabályozott
módon kell felvenni. Különös gondossággal kell ügyelni arra, hogy a munkakör átadásánál
minden olyan körülmény jegyzőkönyvezésre kerüljön, ami a munkakör ellátásához a
későbbiekben fontos lehet.
(11) A nem vezető állású dolgozók munkakörének átadása-átvétele az alábbiak szerint
történik:
a) Nem vezető állású dolgozók munkakörének átadását, illetve átvételét az érintett
szervezeti egység (osztály) vezetője bonyolítja le. A munkakör átadásáról, illetve átvételéről
jegyzőkönyvet akkor kell felvenni, ha a szervezeti egység vezetője vagy az érintett dolgozók
valamelyike azt szükségesnek tartja.
b) Ha az átadás-átvétel jegyzőkönyvezés nélkül történik, a folyamatban lévő ügyek,
témák iratanyagát és a tárgyi eszközöket akkor is írásban kell átadni.
c) Ennek elmaradása esetén az anyagi és egyéb felelősség teljes mértékben a közvetlen
felettes vezetőt terheli
38.§.
Munkaterv
(1) Az Intézet fő feladatait – az OTH munkatervéhez igazodva – az évenként
összeállítandó intézeti munkaterv foglalja össze. A munkatervet a főigazgató hagyja jóvá.
(2) A munkaterv tartalmazza az elvégzendő feladatot, a feladat elvégzésének határidejét
és a végrehajtásért felelősök körét. Ha valamely feladat ellátásáért a munkaterv több felelőst
(közreműködőt, részfelelőst) jelölt meg, a végrehajtásért átfogóan az első helyen szereplő
vezető a felelős.
(3) Ha a munkatervben szereplő feladat teljesítése az előírt határidőben nem lehetséges,
a főfelelős a főigazgatót köteles erről – a megjelölt határidő eljárta előtt – tájékoztatni.
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39. §.
Szabályzatok
(1) Az Intézet belső szabályzatait a jogszabályok és a Szervezeti és Működési
Szabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével kell megalkotni és alkalmazni.
(2) Az Intézet kötelezően elkészítendő belső szabályzatai:
a)

Közalkalmazotti Szabályzat;

b)

Adatvédelmi Szabályzat;

c)

Adatbiztonsági Szabályzat;

d)

Ügyiratkezelési Szabályzat és Irattári terv;

e)

Bélyegzőkezelési Szabályzat;

f)

Munkavédelmi Szabályzat;

g)

Tűzvédelmi Utasítás;

h)

Gazdálkodási Szabályzat;

i)

Önköltségszámítási Szabályzat

j)
Vállalkozási tevékenységről és pénzügyi-számviteli elszámolásáról szóló
Szabályzat;
k)
Alaptevékenységen
szerződéskötési rendje;

belül

végzett

kiegészítő,

kisegítő

tevékenység

l)

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés rendjéről szóló Szabályzat;

m)

Belső Ellenőrzési Kézikönyv;

n)
Szabályzat

FEUVE: Szabálytalanságok kezelésének Szabályzata, Kockázat kezelési

o)

Készenléti Szabályzat;

p)

Informatikai Biztonsági Szabályzat;

q)

Számítástechnikai Üzemeltetési Szabályzat;

r)

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata;

s)

Pénzkezelési Szabályzat.

(3) Az Intézet belső szabályzatait a főigazgató adja ki.
(4) A Szervezeti és Működési Szabályzatot, a belső szabályzatokat, valamint ezek
módosításait egybefűzve kell az irattárban őrizni; az INTRANET-en (belső hálózaton)
hozzáférhetőséget kell biztosítani az illetékes munkatársak részére.
(5) Az Intézet szabályzatait naprakészen kell tartani, ezért az érintett szervezeti egység
vezetője haladéktalanul köteles feletteseinek javaslatot tenni a szükséges módosításokra. A
belső szabályzatokat és azok módosításait jóváhagyás után közzé kell tenni, hogy az
érdekeltek tudomására jusson. A szabályzatok aktuális változataiból 1-1 példányt a
Főigazgatói titkárságon elérhetővé kell tenni a szervezeti egységek részére.
(6) A belső szabályzatokat az Intézet közalkalmazottaival és az újonnan belépőkkel
ismertetni kell.
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40. §.
Utasítások
(1) Az Intézeten belül a vezetői utasítások írásbeliek és szóbeliek lehetnek.
(2) Az Intézet működésére vonatkozó utasításokat általában a főigazgató, a
gazdálkodásra vonatkozóan - a belső szabályzatokban meghatározott körben – a gazdasági
vezető adhat.
(3) A főigazgató utasításainak előkészítését az utasítás tárgya szerinti szervezeti egység
végzi. Az utasítás sokszorosításáról és kiadásáról a Főigazgató titkárság gondoskodik.
(4) A főigazgatói, gazdasági vezetői utasítások számozása az alábbiak szerint történik:
a) OKI ……../…… sz. főigazgatói utasítás
b) OKI ……../…….sz. gazdasági vezetői utasítás
évenként elölről kezdődő folyamatos sorszám és az év megjelölésével. A sorszámok kiadása
és nyilvántartása a főigazgatói titkárság feladata.
(5) Az ügy intézésére kijelölt közalkalmazott köteles vezetője utasításai szerint eljárni és
azt határidőre végrehajtani. A szóban azonnal kért határidő módosítást írásban 24 órán belül
meg kell ismételni.
41. §.
A kiadmányozási rend
(1) Kiadmány: az Országos Környezetegészségügyi Intézet hivatalos levélpapírjára írt,
és a főigazgató vagy az általa feljogosított személy hiteles aláírásával ellátott, lepecsételt irat.
(2) Kiadmányozási jogkörrel a főigazgató, illetve az általa kiadmányozási joggal
felruházott vezető rendelkezik.
(3) Kiadmányozás: a már felülvizsgált, véglegesített tervezet jóváhagyását, aláírását,
elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányozó részéről.
(4) A kiadmányozás magában foglalja:
a) az írásbeli intézkedés kiadásának;
b) az érdemi állásfoglalásnak;
c) külön erre irányuló utasítás esetében az ügyirat irattárba helyezésének jogát.
(5) Az Intézet főigazgatójának kizárólagos kiadmányozási joga az alábbiakra terjed ki.
Címzettek tekintetében:
a) a parlament, a köztársasági elnök hivatala, Legfelsőbb Bíróság, Legfelsőbb
Ügyészség,
Alkotmánybíróság,
Kormányhivatal
(az
Országos
Tisztifőorvos
Tájékoztatásával),
b) a minisztériumok (miniszter, államtitkár, helyettes államtitkár a további szabályozást
részletesen lásd: az ügyiratkezelési szabályozásban),
c) az országos hatáskörű szervek,
d) országos tisztifőorvos és helyettese: - országos és regionális szakfőorvosok,
e) ÁNTSZ intézetek vezetői
Tárgykör tekintetében:
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a) az OKI irányításával összefüggő levelek, körlevelek,
b) területi munka irányításával összefüggő levelek,
c) gazdasági ügyek,
d) munka- és bérügyek,
e) több osztályt érintő szakmai vélemények, állásfoglalások,
f) nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos ügyek,
g) előkészített jogszabály tervezetek továbbküldése véleményezésre,
h) jogharmonizáció,
i) az intézet szerkezetéről és működéséről készített összegzések, jelentések,
j) a nevére érkezett bármely levél válasza,
k) az éves intézeti tervek,
l) az éves intézeti jelentések,
m) jogszabályban előírt éves jelentések az országos tisztifőorvos, az OTH, az
egészségügyi vagy más tárca, illetve más szervezet részére.
(6) Az Intézet főigazgatója jogszabály vagy a felügyeleti szerv eltérő rendelkezése
hiányában
a) a kinevezési, felmentési és fegyelmi jogkörök kivételével feladat- és hatáskörének
gyakorlását vezető beosztású közalkalmazottra;
b) a kötelezettségvállalási jogkört külön szabályzat szerint
írásban átruházhatja.
(7) a főigazgató az átruházott hatáskörbe tartozó ügyek intézésére a jogszabályok
keretei között szükség szerint érdemi és eljárási utasítást adhat, illetve az átruházást bármely
ügyben visszavonhatja és maga járhat el.
(8) Az átruházás alapján gyakorolt hatáskör esetén a hatáskör gyakorlását továbbruházni
nem lehet.
42. §.
Adatvédelem
(1) A hivatali (szolgálati) titok kezelésének részletes szabályait a vonatkozó
jogszabályok, az Intézet Titokvédelmi Szabályzata tartalmazza.
(2) A személyi adatok védelmére, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságának
biztosítására belső szabályzatok rendelkeznek.
(3) A közérdekű adatok közzétételére az országos tisztifőorvos által kiadott Közzétételi
Szabályzatban foglaltak alapján kerül sor.
(4) Az adatvédelmi szabályok betartásának biztosítását a főigazgató által írásban
megbízott adatvédelmi felelős felügyeli.
(5) Az adatvédelmi felelős:
a) közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések
meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
b) ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági
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követelményeknek a megtartását; kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan
adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az
adatfeldolgozót;
c) elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;
d) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;
e) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.
43.§.
Az ellenőrzés
(1) Az ellenőrzési jog gyakorlása az alábbi formában történik:
a) vezetői ellenőrzés: a szervezeti egységek vezetői és irányítással megbízott felsőbb
vezetők ellenőrzési jogukat – az általános jelentési kötelezettség szabályainak betartása
mellett – közvetlenül és folyamatosan gyakorolják. Az ellenőrzési tevékenység tételes feladatés hatásköri szabályozását a munkaköri leírás tartalmazza;
b) munkafolyamatokba épített ellenőrzés: a szakmai, gazdasági, ügyviteli
folyamatokat úgy kell megszervezni, hogy a végrehajtó műveletek közé olyan ellenőrzési
műveleteket is be kell iktatni, amelyek a folyamat szabályozásságának és célszerűségének
megállapításait szolgálják, valamint a keletkező adatok valódiságáról való meggyőződést
segítik elő;
c) belső ellenőrzés: az Intézet ellenőrzési munkaterve alapján, illetve a főigazgató
elrendelése alapján történik;
d) szakmai felügyeleti ellenőrzés: az Intézet munkaterve, illetve elrendelése alapján
történik.
(2) Az ellenőrzés részletes szabályait a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.
(3) Az Intézet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok csökkenésére, illetve
megszüntetésére a kockázatkezelési rendszer keretében kerül sor.
(6) A belső ellenőrzési feladatokat független, kinevezett belső ellenőr, vagy külső
megbízott személy látja el (továbbiakban: belső ellenőr). A belső ellenőr feladata az Intézet
tekintetében:
a) vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
b) vizsgálni és értékelni az Intézmények gazdasági jellegű folyamatait, a rendelkezésre
álló erőforrásokkal való gazdálkodást, az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát, a
személyi- és bérjellegű folyamatokat, az ezekkel kapcsolatos nyilvántartásokat és
adatszolgáltatásokat;
c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint
elemzéseket és értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára. Ajánlásokat és
javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszűntetése,
kiküszöbölése érdekében;
d) a munkatervben meghatározottak szerinti ellenőrzéseket végezni;
e) elkészíteni és folyamatosan aktualizálni az Intézmény belső ellenőrzési kézikönyvét;
f) elkészíteni a belső ellenőrzés mindenkori stratégiai, középtávú és éves ellenőrzési
terveit.
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(7) Az intézet főigazgatója a belső ellenőr megbízatásával kapcsolatban vagy a belső
ellenőr személyére nézve összeférhetetlenségi okot tapasztal köteles haladéktalanul jelentést
tenni az országos tisztifőorvosnak, melynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért
fegyelmi felelősséggel tartozik. Amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési-,
kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy
hiányosság gyanúja merül fel, a belső ellenőr köteles a főigazgatót haladéktalanul
tájékoztatni.
(8) A belső ellenőr köteles gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenység
során alkalmazásra kerüljenek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások
és érvényesüljenek a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók.
(9) A belső ellenőrzés eljárásának részletes szabályait a költségvetési szervek belső
ellenőrzéséről szóló 193/2003. (IX.26.) Korm. rendelet és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv
részletesen tartalmazza.
44.§.
Munkavédelem, tűzvédelem
(1) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit az Intézet
köteles biztosítani. A munkavédelmi feladatok ellátásának rendjét, a munkáltató, valamint a
munkavállalók jogait és kötelezettségeit a Munkavédelmi Szabályzat (MvSz) tartalmazza. A
tűzvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket az Intézet Tűzvédelmi Utasítása (TvU)
tartalmazza. A munkavédelmi, valamint tűzvédelmi feladatok teljesítése érdekében az Intézet
munkavédelmi, illetve tűzvédelmi megbízottat bíz meg.
(2) A közalkalmazottak egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat értékelni
kell és meg kell hozni a szükséges intézkedéseket.
(3) Az egészséges munkakörnyezet megvalósításának, valamint az egészségkárosodások
megelőzésének érdekében az Intézet foglalkozás-egészségügyi szolgálatot biztosít.
45.§.
Minőségbiztosítás
(1) Az Intézet a szakmai és a gazdálkodási tevékenység színvonalának emelése
érdekében minőségbiztosítási rendszert működtet.
(2) A minőségbiztosítási felelős
a) ellátja a minőségbiztosítás felügyeletét;
b) szervezi, összehangolja az Intézet szervezeti egységei minőségirányítási rendszerrel
kapcsolatos munkáját;
c) elkészíti a Minőségirányítási Kézikönyvet, gondoskodik a Minőségügyi Kézikönyv
rendszeres, naprakész karbantartásáról, a jóváhagyott kézikönyv elosztásáról, illetve lehetővé
teszi minden felhasználó számára a hozzáférést;
d) közreműködik az Intézet felső vezetése által kiadandó minőségirányítási politika
megfogalmazásában, az ennek alapján elhatározott és annak a feltételeit biztosító
minőségügyi rendszer kidolgozásában;
e) gondozza a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos dokumentációkat, gondoskodik
az adattárolás, adatkezelés, eredményközlés rendjéről, biztosítja az adatvédelem
érvényesülését az előírásoknak megfelelően, felügyeli a Minőségirányítási Kézikönyvben
szabályozott kiadmányozási eljárásokat;
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f) kapcsolatot tart a Nemzeti Akkreditáló Testülettel, valamint az Intézet tanúsító
szervezetével.
(3) A minőségirányítási rendszer megvalósítása, illetve működtetése érdekében
rendszeres kapcsolatot tart az Intézet vezetőivel, ellenőrzi és a vezetőkkel ellenőrizteti az
eljárások betartását, illetve pontosságát, szükség esetén soron kívüli vizsgálatot tart. Biztosítja
a minőségbiztosítással kapcsolatosan az intézeti dolgozók szakmai fejlődését, továbbképzését.
46. §.
Kontrolling
(1) A vezetői döntések előkészítése, az eredményorientált irányítás támogatása
érdekében az ÁNTSz konrolling rendszert működtet, melynek alapvető feladata a reális
elvárások megfogalmazása a tények visszamérése, értékelése, a beavatkozások előkészítése és
hatásuk mérése.
(2) Az Intézetnél a kontrolling feladatokat a főigazgató által megbízott kontroller látja
el, melynek feladatai az alábbiak:
a) Kontrolling célú állományok előállítása intézeti tevékenységek teljesítményei,
laborteljesítmények. Ellenőrzi az adatok plauzibilitását, szükség esetén gondoskodik a
javításról. Rendszeres és ad-hoc riportokat készít a főigazgató és az OTH részére.
b) Az Intézetben történő szervezeti változás, illetve kontrolling-szakmai célú technikai
jellegű igény esetén jelzi az OTH Kontrolling Főosztálya felé a költséghely, illetve
költségviselő struktúrával kapcsolatos változtatási igényt.
c) Számvitellel kapcsolatos feladatai körében plauzibilitási szempontból áttekinti a
költséghelyi és költségviselői kontírozásokat; szükség esetén gondoskodik a hibás
könyvelés/kontírozás javíttatásáról.
d) Beszámoló rendszerrel kapcsolatos feladatai során közreműködik az OTH
Kontrolling Főosztálya által felvetett eltérés elemzési kérdések megválaszolásában és
támogatja a főigazgatót és a költséghelyi felelősöket a beszámolók értelmezésével,
magyarázatával.
e) Képviseli az Intézetet az éves kontrolling terv elkészítésében, ellátja az ezzel
kapcsolatos teendőket.
47.§.
A sajtóval és a tömegtájékoztatási eszközökkel való kapcsolattartás rendje
(1) Az Intézet a sajtóval és a tömegtájékoztatási szervekkel való kapcsolattartást az OTH
Kommunikációs Szabályzatával összhangban végzi.
(2) Az egységes, összehangolt tájékoztatás, valamint a médiával való korrekt, jó
kapcsolat fenntartása érdekében a főigazgató tájékoztatja a közvéleményt az Intézet
tevékenységéről, az állampolgárokat érintő kérdésekről. Az Intézet nevében csak a főigazgató
meghatalmazásával rendelkező személy nyilatkozhat a médiumoknak.
(3) Az Intézet munkatársai saját nevükben tett, a szakterületet érintő nyilatkozataikról
írásban tájékoztatják az Intézet főigazgatóját.
(4) A sajtóval és a tömegtájékoztatást végző szervekkel való kapcsolattartást az
Főigazgatói titkárság végzi.
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48. §.
A gazdálkodás általános szabályai
(1) Az Intézet a rendelkezésére bocsátott költségvetési keretekkel részben önállóan
gazdálkodik, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel
bír.
(2) Az Intézet az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által megállapított éves költségvetés
alapján, a közöttük létrejött és a felügyeleti szerv által jóváhagyott pénzügyi-gazdasági
együttműködési megállapodás, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kiadott gazdálkodási
szabályzatoknak, valamint saját belső szabályzatainak megfelelően gazdálkodik.
(3) Az Intézet feladatainak ellátásához szükséges pénzeszközeinek bővítése érdekében
önállóan pályázhat.
(4) Az Intézet költségvetésen kívüli forrásokból származó (pl. pályázatok, adományok
stb.) pénzeszközei felett önállóan rendelkezik. Az elnyert pályázatok alapján megkötött
szerződések 1 példányát az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak meg kell küldeni. Ezen
pénzeszközökkel történő gazdálkodás során is be kell tartani a vonatkozó jogszabályokat és az
adott pénzügyi keretre vonatkozó speciális szabályokat.
(5) A gazdálkodás során a pénzeszközök racionális, takarékos, hatékony felhasználására
kell törekedni.
(6) Az Intézet által ellátható vállalkozási tevékenységek köre:
– Az _emberi használatra szánt és az élelmiszergyártásban felhasznált ivóvizek, az ásvány- és
gyógyvizek, fürdésre használt, felszíni vizek, hulladék- és szennyvizek vizek vizsgálata és
minősítése.
–Közreműködés vízbiztonsági tervek készítésében és alkalmazásában, az ezzel kapcsolatos
tanácsadási, elemzési és auditálási tevékenységek.
–Az ivóvíz ellátás terén használt anyagok, készítmények és technológiák vizsgálata és
minősítése.
–Vízkezelő és vízadagoló kisberendezések és az egészségügyben használatos (művese
állomások) nagy tisztaságú vizet –előállító berendezések vizsgálata és minősítése.
–A használati melegvizek, hűtővizek és ipari hűtőrendszerek vizsgálata és minősítése,
valamint az ezekkel kapcsolatos kockázatbecslési- és kezelési tanácsadás.
–Minőségügyi tanácsadás, oktatás és egyéb szolgáltatás valamint laboratóriumi
körvizsgálatok szervezése az ÁNTSZ hálózatához nem tartozó szervezetek részére.
–Levegőminőség vizsgálatok, a környezeti levegőben és zárt terekben.
–A talaj és hulladékok vizsgálata, beleértve a talajjavító és komposzt anyagokat is.
–Környezeti és humán egészségkárosító hatású anyagok toxikológiai és ökotoxikológiai
vizsgálatainak végzése.
–Környezetegészségügyi hatásvizsgálat, hatásbecslés.
–A zárt terek építéséhez és burkolásához felhasznált anyagok higiénés vizsgálata
–Adatfeldolgozás és adatbanki szolgáltatás.
–Műszaki, természettudományi kutatás.
–Helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok, mérések.
–Szabványnak megfelelőség vizsgálata.
–Tudományos szakmai rendezvények, bemutatók, kiállítások megszervezése.
–Oktatási tevékenység.
(7) Az OKI vállalkozási tevékenységeit az OKI Vállalkozási Szabályzata előírásai
szerint végzi.
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(6) A gazdálkodás részletes szabályait az OTH Gazdálkodási Szabályzata és az Intézet
Gazdálkodási Szabályzata, továbbá a gazdálkodással kapcsolatos egyéb belső szabályzatok
határozzák meg.
IV. FEJEZET
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
48. §.
Hatálybalépés
(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat az egészségügyi miniszter jóváhagyását
követően lép hatályba.
(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatot az egészségügyi miniszter normatív
utasításban hirdeti ki.
49. §.
Mellékletek
A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei:
1. számú: Bélyegzők lenyomata
2. számú: Az ÁNTSz logoja
3. számú: Az Intézet szervezeti felépítésének organogramja

Budapest, 2007. június… …
Dr. Dura Gyula
főigazgató
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet
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3. számú melléklet

Főigazgatóság

Titkárság

Gazdasági osztály

Környezetegészségügyi
főosztály

Vízhigiénés és
vízbiztonsági
főosztály

Környezetegészségügyi
hatásvizsgálati
főosztály

Egészséghatás
előrejelzési
főosztály

Toxikológiai
főosztály

Levegőhigiénés
osztály

Vízbiztonsági
osztály

Környezetepidemiológiai
osztály

Aerobiológiai
monitorozási
osztály

Kísérletes és alternatív
toxikológiai osztály

Talajhigiénés
osztály

Vízmikrobiológiai
osztály

Molekuláris környezetepidemiológiai osztály

Térinformatikai
csoport

Környezeti mutagenezis
laboratórium

Környezetegészségügyi
kockázatbecslési
osztály

Vízbiológiai és
ökotoxikológiai osztály

Molekuláris genetikai és
diagnosztikai osztály

Klímaváltozás-egészség
hatás előrejelzése
csoport

Experimentális pathológia
és elektronmikroszkópos
laboratórium

Gyermek- és ifjúsághigiénés osztály

