
 

 

11.Természetes fürdőhelyek kijelölési eljárása 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 
 

Pest Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes 

járási hivatala. 

 
 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
 

Kérelem, mely tartalmazza az ügyindításhoz szükséges valamennyi 

adatot, információt: 

- a kérelmező (a fürdőhely üzemeltetője) neve, lakóhelye, vagy 

székhelye (telephelye) és elérhetősége, 

- a természetes fürdőhely céljára kijelölendő terület megjelölése, 
 

- a fürdőhely üzemeltetési szabályzata, 
 

- 48.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása, 
 

- Katasztrófavédelem (Székesfehérvár) 8.000 Ft díj befizetésének igazolása   
(a 13/2015. (III.31) BM rendelet 2. z. melléklet 11. pontja alapján, a 
számlaszám ugyanezen rendelet 3. sz. mellékletében található) 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 

Papír alapon, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál még nincs. 

Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van 

lehetőség; az ügyintézési határidőket is a papír alapon beérkezett 

dokumentum beérkezését követő naptól kell számítani. 

Az ügymenetnél jogszabály által rendszeresített nyomtatványhasználat nincs. 
 
 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 
 

Az államigazgatási eljárási cselekményért 48.000 Ft igazgatási szolgáltatási 
díjat kell fizetni (1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete alapján). 
 

Az ügyintézés határideje: 
 

Az ügyintézési határidő 8 nap (szakhatóságok megkeresésével 60 nap-függő hatályú 
döntés értelmében) 
 
 

Ügymenet leírása: 
 

A kérelem benyújtása (az üzemeltetés tervezett megindítása előtt legalább 30 

nappal) történhet személyesen, postán, a benyújtást követően a 



kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra 

szólítja fel. 

Szakhatóságok (Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Vízügyi hatóság és az 

illetékes jegyző) megkeresése. 

Szükség esetén helyszíni szemle tartása, előre egyeztetett időpontban. 

A rendelkezésre álló tények, bizonyítékok alapján érdemi döntés meghozatala 

vagy az eljárás megszüntetése. 

A döntés postázása után, az átvétel visszaigazolását követően, fellebbezés 

hiányában a döntés a közléstől számított 15. napon véglegessé  és 

végrehajthatóvá válik. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 

- 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek 

minőségi követelményeiről,     valamint     a természetes fürdőhelyek 

kijelöléséről és üzemeltetéséről. 
 

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 
 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 
 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
 


