
Ssz. Főosztály Osztály
II. 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 14/B. § (7b) bekezdés f) pont

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 

népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. 

§ (2) bekezdés a) pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a)  

pont, 109. § (1) bek.

kérelemre
illeték lerovásának 

igazolása
21 nap

I: az érintett vagy vitatott 

összeg minden 

megkezdett 10 000 Ft-ja 

után 400 Ft, de legalább 

5 000 Ft, legfeljebb 500 

000 forint

Népegészségügyi Főosztály Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály egészségügyi bírság kiszabása

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény 14/B. § (7b) bekezdés f) pont

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 

népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. 

§ (2) bekezdés a) pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a)  

pont, 109. § (1) bek.

kérelemre
illeték lerovásának 

igazolása
21 nap

I: az érintett vagy vitatott 

összeg minden 

megkezdett 10 000 Ft-ja 

után 400 Ft, de legalább 

5 000 Ft, legfeljebb 500 

000 forint

2 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály kémiai terhelési bírság kiszabása

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény 14/B. § (7b) bekezdés f) pont

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 

népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. 

§ (2) bekezdés a) pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a)  

pont, 109. § (1) bek.

kérelemre
illeték lerovásának 

igazolása
21 nap

I: az érintett vagy vitatott 

összeg minden 

megkezdett 10 000 Ft-ja 

után 400 Ft, de legalább 

5 000 Ft, legfeljebb 500 

000 forint

Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály egészségvédelmi bírság kiszabása

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény 14/B. § (7b) bekezdés f) pont

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 

népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. 

§ (2) bekezdés a) pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a)  

pont, 109. § (1) bek.

kérelemre
illeték lerovásának 

igazolása
21 nap

I: az érintett vagy vitatott 

összeg minden 

megkezdett 10 000 Ft-ja 

után 400 Ft, de legalább 

5 000 Ft, legfeljebb 500 

000 forint

3 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 144. § (3) 

bekezdés

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 

népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. 

§ (2) bekezdés a) pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a)  

pont, 109. § (1) bek.

kérelemre
illeték lerovásának 

igazolása
15 nap I: 5 000 Ft

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLYÁNAK MÁSODFOKÚ HATÓSÁGI ÜGYKÖREI



Népegészségügyi Főosztály Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály 

meghatározott cselekmény 

végrehajtására kiszabott eljárási 

bírság

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 144. § (3) 

bekezdés

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 

népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. 

§ (2) bekezdés a) pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a)  

pont, 109. § (1) bek.

kérelemre
illeték lerovásának 

igazolása
15 nap I: 5 000 Ft

4 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 kapacitásnál 

kisebb vagy 5000 főnél kevesebb 

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 ba) alpont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a)  

pont, 109. § (1) bek.

kérelemre
igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetésének igazolása
21 nap D: 23 900 Ft

5 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

ivóvízkivételre nem hasznosítható és 

ivóvízbázisnak ki nem jelölhető 

felszíni vízből való egyedi 

ivóvízkivétel engedélyezésére 

irányuló eljárásban másodfokú 

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. § (5) bekezdés

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a)  

pont, 109. § (1) bek.

kérelemre
illeték lerovásának 

igazolása
21 nap I: 5 000 Ft

6 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz átvételére 

köteles szennyvíztisztító telep, 

szennyvízelvezető mű erre kijelölt 

eleme, a tavas vagy egyéb 

szennyvíztisztító mű kijelölése iránti 

eljárásban másodfokú 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. § (7) bekezdés a) 

pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a)  

pont, 109. § (1) bek.

kérelemre
illeték lerovásának 

igazolása
21 nap I: 5 000 Ft

7 Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

házi ivóvízigény kielégítésére 

irányuló vízilétesítmény- és 

vízhasználat-engedélyezés során 

másodfokú szakhatósági állásfoglalás 

kiadása

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (9) bekezdés
Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a)  

pont, 109. § (1) bek.

kérelemre
illeték lerovásának 

igazolása
21 nap I: 5 000 Ft
























