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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §-ának (1) és (2) bekezdése 
alapján – az államháztartásért felelıs miniszterrel egyetértésben – az Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézete különválással 
megszüntetésre kerül 2010. december 31-én. 
 
1. A megszőnı költségvetési szerv: 
1.1. Elnevezése: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi 
Regionális Intézete 
1.2. Székhelye: 3300 Eger, Klapka u. 11. 
1.3. Alapításának dátuma: 2007. január 1. 
1.4. Létrehozásáról rendelkezı jogszabály: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 362/2006. (XII. 
28.) Korm. rendelet 
1.5. Illetékességi területe: Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nógrád megye 
1.6. Irányító szerve: Nemzeti Erıforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 
1.7. Középirányító szerve: Országos Tisztifıorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Gyáli út 2–6. 
1.8. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: önállóan 
mőködı költségvetési szerv 
 
2. A költségvetési szerv megszőnésének idıpontja: 
2010. december 31. 
 
3. A költségvetési szerv megszüntetésérıl rendelkezı jogszabály, a megszüntetés oka és 
módja: 
A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekrıl szóló 
1191/2010. (IX. 14.) Korm. határozat 3. pontjában felsorolt területi államigazgatási szervek 
integrációját részletezı, a fıvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) 
Korm. rendeletben szabályozottaknak megfelelıen az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézete különválással szőnik meg. 
 
4. A megszüntetett költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, a közfeladat 
ellátásának jövıbeni módja 
4.1. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális 
Intézete jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Ellátja az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvényben, az egészségügyi hatósági és 
igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. törvényben, az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII törvényben, az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 
362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben, és a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban 
foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében a közegészségügy (környezet- és 
település-egészségügy, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai 
biztonság), a járványügy, az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és 
egészségmegırzés), továbbá az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció, 
szakmai felügyelet és egészségügyi hatósági tevékenység területén hozzá telepített feladatokat 
és hatásköröket. 



Sugár-egészségügyi feladatait a külön jogszabályban meghatározott székhelyő és 
illetékességő sugár-egészségügyi decentrumok útján látja el. 
 
5. A jogutód költségvetési szerv: 
5.1. Heves megye illetékességi terület tekintetében: 
Neve: Heves Megyei Kormányhivatal 
Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. 
5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén megye illetékességi terület tekintetében: 
Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 
5.3. Nógrád megye illetékességi terület tekintetében: 
Neve: Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
5.4. A megszőnı költségvetési szerv azon közfeladatait és alaptevékenységi feladatait, melyek 
nem kerülnek átadásra a Heves Megyei, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és a Nógrád Megyei 
Kormányhivatalnak, a továbbiakban az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (székhelye: 1097 
Budapest, Gyáli út 2–6.) látja el. A feladat ellátáshoz kapcsolódóan a feladatot ellátó 
foglalkoztatottak is az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 
2–6.) állományába kerülnek 2011. január 1-jétıl. 
 
6. A költségvetési szerv jogutódlása: 
6.1. A jogutódlással kapcsolatos feladatok átrendezésérıl, valamint az ehhez kapcsolódó 
vagyon-, létszám- és forrásátcsoportosításról többoldalú “feladat átadás-átvételi 
megállapodást” (a továbbiakban: Megállapodás) kell készíteni 2010. december 28-ig. Ennek 
során a jogok és kötelezettségek, különösen a létszám-, a vagyon-, a szerzıdés- és 
kötelezettség-állományt illetıen a 2010. november 30-i állapotot kell figyelembe venni. A 
megszőnı szerv vagyonkezelésében lévı ingó vagyon a feladatellátás körében az 5. pontban 
megjelölt szervek részére – a vagyon könyv szerinti értéken, a Megállapodásban rögzített 
ütem szerint – térítésmentesen kerül átadásra. 
6.2. A Megállapodásban rögzítettek szerint a vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint az 
eszközállomány tekintetében a megszőnı szerv jogutódja azon, az 5. pontban felsorolt 
szervek, amelyek az adott feladatot ellátják. 
6.3. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális 
Intézete által foglalkoztatott, kormány-tisztviselıi jogviszonyban, illetve egyéb, 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek a feladatot ellátó jogutód szervnél, 
munkáltatói jogutódlással kerülnek továbbfoglalkoztatásra a következık szerint. A Heves 
Megyei, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Nógrád Megyei Kormányhivatalok jogutódok az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézete 
alkalmazásában állók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, 
valamint kormány-tisztviselıi jogviszonyuk, illetve munkaviszonyuk fennállása tekintetében. 
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális 
Intézete megszőnése során a szerv: 376 álláshelye 
6.3.1. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 230 álláshely 
6.3.2. a Heves Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 79 álláshely 
6.3.3. a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 49 álláshely 
6.3.4. az Országos Tisztifıorvosi Hivatalba kerül: 18 álláshely 
6.4. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális 
Intézete a fıvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 
kihirdetését követıen a megszőnés napjáig a közigazgatás-szervezésért felelıs miniszter 
hozzájárulása nélkül nem vállalhat beruházást, felújítást érintıen új kötelezettséget, valamint 



foglalkoztatásra irányuló új jogviszonyt nem létesíthet. Az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézete a napi üzemi mőködéshez 
elengedhetetlenül szükséges kötelezettséget 2010. december 23-ig vállalhat a 2011. június 30-
ig átnyúló idıszakot érintıen. 
 
Budapest, 2010. december 22. 
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Dr. Réthelyi Miklós s. k., 
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