
Ssz. Főosztály Osztály I. fokú hatósági ügytípus megnevezése
A jogkört megállapító jogszabályhely pontos 

megjelölése
Jogorvoslat módja

A jogorvoslatra 

vonatkozó 

jogszabályhely pontos 

megjelölése

Eljárás megindításának 

módja

Kérelemhez csatolandó, 

jogszabályban előírt 

mellékletek felsorolása 

vagy a csatolandó 

mellékleteket 

meghatározó 

jogszabályhely 

feltüntetése

Ügyintézési határidő
Eljárási illeték (I)/ igazgatási 

szolgáltatási díj (D) összege

1 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály egészségügyi bírság kiszabása

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

13/A. §

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

országos tisztifőorvosa

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 21 nap illeték- és díjmentes

2 Népegészségügyi Főosztály Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály egészségügyi bírság kiszabása

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

13/A. §

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

országos tisztifőorvosa

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 21 nap illeték- és díjmentes

3 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály kémiai terhelési bírság kiszabása
a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 

törvény 33. §

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

országos tisztifőorvosa

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 21 nap illeték- és díjmentes

4 Népegészségügyi Főosztály Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály 
egészségügyi válsághelyzeti ellátással 

összefüggő hatósági feladatok

az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 

521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) 

bekezdés

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek. hivatalból soron kívül illeték- és díjmentes

5 Népegészségügyi Főosztály Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály 
egészségügyi veszélyhelyzettel összefüggő 

hatósági feladatok

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 232/C. § (1) bekezdés
Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek. hivatalból soron kívül illeték- és díjmentes

6 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

megbetegedési veszély esetén védőoltás 

elrendelése, amennyiben a megye 

lakosságának egészét, vagy több település 

lakosságát érinti

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés a) pont

a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 6. § (1) bekezdés b) pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból soron kívül illeték- és díjmentes

7 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

járványügyi szűrővizsgálatok, illetve a fertőzés 

veszélyének elhárítása céljából a lakosság 

időszakonkénti szűrővizsgálatának elrendelése

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés a) és c) pont Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek. hivatalból soron kívül illeték- és díjmentes
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8 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

járványveszély vagy járvány esetén a középfokú 

oktatási intézmények, szakmunkástanuló 

intézetek (iskolák), tanműhelyek, 

nevelőotthonok, nevelőintézetek, gyermek- és 

ifjúságvédő intézetek, egészségügyi 

intézmények osztályainak vagy részlegeinek 

működésének korlátozása vagy bezárása, 

továbbá a helyközi személyforgalom, élőállat 

vagy személyszállítás korlátozása, megtiltása

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés a) pont

a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 32. § b) pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból soron kívül illeték- és díjmentes

9 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
fertőző betegek közforgalmú járművel történő 

csoportos szállításának engedélyezése

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés a) pont

a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 33. § (3) bekezdés

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

kérelemre

illeték lerovásának 

igazolása

21 nap I: 3 000 Ft

10 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

járvány vagy különös jelentőséggel bíró 

sporadikus nosocomialis fertőzés eseteiben a 

járványügyi vizsgálat részeként hatósági 

laboratóriumi vizsgálatok kezdeményezése, 

indokolt esetben felvételi zárlat elrendelése

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés a) pont, c) és h) pont

a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 16/A. § (1) bekezdés, 26. § (2) 

bekezdés, 41. § (5) bekezdés b) és e) pont

az egészségügyi ellátással összefüggő 

fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek 

szakmai minimumfeltételeiről és 

felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM 

rendelet 11. § (1)-(2) bekezdés

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból soron kívül illeték- és díjmentes

11 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

rendívüli események, természeti csapások 

esetén a járványveszély elhárítása érdekében 

szükséges intézkedések elrendelése

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés a) és c) pont, 6. § (1) bekezdés l) 

pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból soron kívül illeték- és díjmentes

12 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

fertőző betegekkel kapcsolatos tevékenység 

irányítása és ellenőrzése, járványveszély 

megállapítása és a szükséges intézkedések 

elrendelése

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés a) pont

a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 41. § (5) bekezdés b) pont, d) és g) 

pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból soron kívül illeték- és díjmentes



13 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

a terhesek HbsAg szűrésének és ezzel 

kapcsolatos oltásoknak a szervezésével és 

ellenörzésével kapcsolatos intézkedések

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés c) pont

a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 6. § (2) bekezdés f) pont és (5) 

bekezdés, 16. § (2) bekezdés, 18. § (1) 

bekezdés

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból soron kívül illeték- és díjmentes

14 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
dializált betegek védőoltásainak ellenőrzésével 

kapcsolatos intézkedések

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés c) pont

a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont és 16. § (2) 

bekezdés

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból soron kívül illeték- és díjmentes

15 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

az oltási eredmények vizsgálata, elemzése és 

értékelése alapján intézkedés az észlelt 

hiányosságok megszüntetéséről

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés c) pont

a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 16. § (2) bekezdés b) pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból 21 nap illeték- és díjmentes

16 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

fekvőbeteg gyógyintézetek higiénés 

tevékenységének és infekciókontrollal 

kapcsolatos kötelezettségeinek ellenőrzésével 

összefüggő intézkedések

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(6) bekezdés h) pont

az egészségügyi ellátással összefüggő 

fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek 

szakmai minimumfeltételeiről és 

felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM 

rendelet 11. § (1)-(2) bekezdés

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból 21 nap illeték- és díjmentes

17 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

maláriás beteg környezetében végzett, valamint 

légi úton történő szúnyogirtás ellenőrzésével 

összefüggő intézkedések

a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 39. §

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból 21 nap illeték- és díjmentes

18 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
mérgezési esetbejelentések teljesítésének 

ellenőrzésével kapcsolatos eljárás

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(3) bekezdés

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 

illetve tevékenységek részletes szabályairól 

szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 8. § 

(10) bekezdés

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

országos tisztifőorvosa

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 21 nap illeték- és díjmentes

19 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

elvi vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési 

engedélyezési, vízjogi megszüntetési 

engedélyezési, vízjogi üzemeltetési 

engedélyezési és vízjogi fennmaradási 

engedélyezési eljárásban, valamint azok 

módosítására irányuló eljárásban a legalább 

1000 m3/nap kapacitású vagy 5000 főnél 

nagyobb állandó népességet ellátó, valamint az 

egy járás határán átnyúló ivóvízellátó 

rendszerek esetében szakhatósági állásfoglalás 

kiadása

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. 

rendelet 11. § (1) bekezdés b) pont bb) alpont

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal

a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 

223/2014. (IX. 4.) Korm. 

rendelet 11. § (1) 

bekezdés b) pont bb) 

alpont

kérelemre

engedélyezési 

tervdokumentáció 

igazgatási szolgáltatási díj 

megfiztésének igazolása

21 nap D: 23 900 Ft



20 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

az ivóvízellátás célját szolgáló üzemelő és 

távlati vízbázisok védelme érdekében történő 

védőterület, védősáv kijelölésére irányuló 

eljárásában, valamint a védőidom kijelölésére 

irányuló eljárásokban szakhatósági állásfoglalás 

kiadása

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. 

rendelet 12. § (1) bekezdés a) pont

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal

a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 

223/2014. (IX. 4.) Korm. 

rendelet 12. § (1) 

bekezdés a) pont

kérelemre

védőidomra, 

védőterületre vonatkozó 

tervdokumentáció

igazgatási szolgáltatási díj 

megfiztésének igazolása

21 nap D: 30 700 Ft

21 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

a gázveszélyes vízkészletet igénybe vevő 

vízilétesítmény vízjogi létesítési, vízjogi 

megszüntetési, valamint üzemeltetési 

engedélyének kiadására irányuló eljárásában, 

fürdési célú víztermelést folytató vízmű 

esetében szakhatósági állásfoglalás kiadása

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. 

rendelet 12. § (6) bekezdés

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal

a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 

223/2014. (IX. 4.) Korm. 

rendelet 12. § (6) 

bekezdés
kérelemre

engedélyezési 

tervdokumentáció

igazgatási szolgáltatási díj 

megfiztésének igazolása

21 nap D: 23 500 Ft

22 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. 

rendelet 15. § (2) bekezdésében szabályozott 

egyedi vizsgálati eljárásában szakhatósági 

állásfoglalás kiadása

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. 

rendelet 12. § (2) bekezdés a) pont

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal

a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 

223/2014. (IX. 4.) Korm. 

rendelet 12. § (2) 

bekezdés a) pont

kérelemre

védőidomra, 

védőterületre vonatkozó 

tervdokumentáció

igazgatási szolgáltatási díj 

megfiztésének igazolása

21 nap D: 30 700 Ft

23 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály ivóvízbiztonsági tervek jóváhagyása

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

az ivóvíz minőségi követelményeiről

és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet  2/A. § és 4. § (7) 

bekezdése
Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

kérelemre

ivóvízbiztonsági terv 

dokumentációja

igazgatási szolgáltatási díj 

megfiztésének igazolása

45 nap D: 192 000 Ft / 96 000 Ft

24 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály ivóvízbiztonsági tervek felülvizsgálata

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

az ivóvíz minőségi követelményeiről

és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet  2/A. § és 4. § (12) 

bekezdése
Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

kérelemre

ivóvízbiztonsági terv 

dokumentációja

igazgatási szolgáltatási díj 

megfiztésének igazolása

45 nap D: 96 000 Ft / 48 000 Ft

25 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály vízmintavételi helyek jóváhagyása

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

az ivóvíz minőségi követelményeiről

és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet  2/A. § és 5. § (1a) 

bekezdése

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

kérelemre

vízmintavételi helyek 

pontos címét tartalmazó 

dokumentum

illeték lerovásának 

igazolása

21 nap I: 3 000 Ft

26 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály vízmintavételi helyek felülvizsgálata

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

az ivóvíz minőségi követelményeiről

és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet  2/A. § és 5. § (1a) 

bekezdése

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból 21 nap illeték- és díjmentes



27 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály ivóvízvizsgálati program jóváhagyása

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

az ivóvíz minőségi követelményeiről

és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet  2/A. § és 5. § (1) 

bekezdése
Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

kérelemre

ivóvízvizsgálati program 

dokumentációja

illeték lerovásának 

igazolása

21 nap I: 3 000 Ft

28 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
vízminőségi jellemzőre ideiglenes határérték 

megállapítása

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

az ivóvíz minőségi követelményeiről

és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet  2/A. § és 7. § (3) 

bekezdése
Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból 21 nap illeték- és díjmentes

29 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

az ivóvíz minőségére vonatkozó, üzemeltető 

által jelentett vagy hatóság által észlelt, a 

meghatározott határértékek és parametrikus 

értékek bármelyikének túllépése, illetve 

szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény 

esetén a túllépés okának kivizsgálása, és a 

szükséges ivóvízminőség-javító intézkedések 

elrendelése

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

az ivóvíz minőségi követelményeiről

és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet  2/A. § és 6. § (1) 

bekezdése

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból soron kívül illeték- és díjmentes

30 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
a természetes fürdővíz profiljának 

megállapítása

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

a természetes fürdővizek minőségi 

követelményeiről, valamint a természetes 

fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 

szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) 

bekezdés 

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból 21 nap illeték- és díjmentes

31 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
töltő-ürítő medencék esetén fertőtlenítéshez 

hozzájárulás

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. 

(X. 18.) NM rendelet 1. sz. melléklet IV. rész B) 

cím 7. pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

kérelemre

illeték lerovásának 

igazolása

21 nap I: 3 000 Ft

32 Népegészségügyi Főosztály Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály 

a természetes gyógytényező gyógyhatásának 

bizonyításához szükséges orvosi megfigyelések 

megkezdésének engedélyezése

a természetes gyógytényezőkről szóló 

74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 19. § (3) 

bekezdés

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

kérelemre

a természetes 

gyógytényezők előzetes 

minőség-

meghatározásának 

dokumentumai és 

mikrobiológiai jellemzőit 

igazoló okiratok

illeték lerovásának 

igazolása

21 nap I: 3 000 Ft

33 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

az egészségre veszélyt jelentő ivóvíz 

fogyasztásának vagy felhasználásának 

korlátozása vagy megtilása

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

az ivóvíz minőségi követelményeiről

és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet  2/A. § és 6. § (4) 

bekezdése
Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból soron kívül illeték- és díjmentes



34 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
a vízkezelés során végzendő vizsgálatokra 

vonatkozó vizsgálati terv jóváhagyása

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú 

szennyvízelvezető és -tisztító művek 

üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és 

vízvédelmi szakmai követelményekről, 

vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás 

tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM 

rendelet 7. § (1) bekezdés

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

kérelemre

vizsgálati terv 

dokumentációja

igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetésének igazolása

21 nap D: 16 000 Ft

35 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

ivóvízbiztonsági tervben foglaltak betartásának 

évente legalább egyszeri helyszíni ellenőrzése 

alapján indított eljárás

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

az ivóvíz minőségi követelményeiről

és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet  2/A. § és 4. § (15) 

bekezdése

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

országos tisztifőorvosa

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 21 nap illeték- és díjmentes

36 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatok 

alapján indított eljárás

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

az ivóvíz minőségi követelményeiről

és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet  2. § c) pont, 2/A. § és 5. § 

(3) bekezdése

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

országos tisztifőorvosa

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 21 nap illeték- és díjmentes

37 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

az 50 főt meghaladó megengedett legnagyobb 

terhelésű zárt (fedett) közfürdők, valamint a 

100 főt meghaladó megengedett legnagyobb 

terhelésű nyitott (szabadtéri) közfürdők évente 

legalább egyszeri ellenőrzése alapján indított 

eljárás

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § 

(1) bekezdés d) pont

a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. 

(X. 18.) NM rendelet 8. § (6) bekezdése

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

országos tisztifőorvosa

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 21 nap illeték- és díjmentes

38 Népegészségügyi Főosztály Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály 
egészségügyi dolgozók egészségügyi 

alkalmasságával kapcsolatos hatósági feladatok

az egészségügyi tevékenység végzésének 

egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. 

törvény 23. § (1) bekezdése

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási 

feladatok ellátásáról, valamint a 

gyógyszerészeti államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. 

rendelet 22. § (3) bekezdés
Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból 21 nap illeték- és díjmentes

39 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

járványveszély vagy egészségügyi kockázat 

megállapítása a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásának kiesése miatt

egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel 

összefüggő törvénymódosításokról szóló 

2013. évi CXXXIV. törvény 2. §

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási 

feladatok ellátásáról, valamint a 

gyógyszerészeti államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. 

rendelet 12. § (5) bekezdés l) pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból 21 nap illeték- és díjmentes

40 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
büntetés-végrehajtási szervek közegészségügyi 

ellenőrzése alapján indult eljárás

a büntetés-végrehajtási szervek 

tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről,

a közegészségügyi feladatok ellátásának,

valamint az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés 

rendjéről szóló 30/2003. (VII. 18.) IM–ESZCSM

együttes rendelet 8. § (1) bekezdés

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

országos tisztifőorvosa

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 21 nap illeték- és díjmentes



41 Népegészségügyi Főosztály Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály 

Kormányhivatal keretén kívül működő 

Családvédelmi Szolgálat működési 

engedélyezése

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat engedélyével működő 

Családvédelmi Szolgálat működésének 

engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 2. §

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

kérelemre

a tevékenység 

végzésében részt vevő 

legalább egy személy 

főiskolai képzésben 

szerzett védőnői 

szakképzettséget igazoló 

oklevelének másolata, és 

az általa elvégzett,  

szakirányú tanfolyamról 

kiállított igazoló 

dokumentum hiteles 

másolata

21 nap I: 3 000 Ft

42 Népegészségügyi Főosztály Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály 

önkéntes mentőszervezet minősítéséhez 

engedély kiadása az egészségügyi tevékenység 

ellátásához

a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) 

Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés d) pontja

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

kérelemre

az egészségügyi 

szolgáltatás 

gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési 

eljárásról szóló 96/2003. 

(VII. 15.) Korm. rendelet 

8. § (4) bekezdés a)-h) 

pont szerinti mellékletek;

igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetésének igazolása

21 nap D: 30 000 Ft

43 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

saját célú ivóvízmű üzemeltetőjének kötelezése 

ivóvíz minőségére vonatkozó vizsgálati 

eredmények kiértékelése alapján

a vizek hasznosítását, védelmét és 

kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre

és létesítményekre vonatkozó általános 

szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. 

rendelet 16/B. § (2) bekezdés 

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

és  e) pont, 109. § (1) bek.

hivatalból 21 nap illeték- és díjmentes

44 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban 

szakhatósági állásfoglalás kiadása

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról

és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. 

törvény 1/A. § (1) bekezdés b) pont

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. 

rendelet 11. § (1) bekezdés b) pont bb) alpont

CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. Apc község 

területén megvalósuló beruházásával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

80/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet 

7. pont

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal

a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 

223/2014. (IX. 4.) Korm. 

rendelet 11. § (1) 

bekezdés b) pont bb) 

alpont

kérelemre

engedélyezési 

tervdokumentáció 

igazgatási szolgáltatási díj 

megfiztésének igazolása

15 nap D: 23 900 Ft

45 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
meghatározott cselekmény végrehajtására 

kiszabott eljárási bírság

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 134. § d) pont

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

országos tisztifőorvosa

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 144. § (3) 

bekezdés

hivatalból 8 nap illeték- és díjmentes


















