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1. Egyedi felmentés közfürdőben vízforgató berendezés telepítése alól. 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

 kérelmező neve, székhelye  

 a kérelem tárgya,  

 az érintett közfürdő pontos címének, elérhetőségének megjelölésével,  

 az alkalmazni kívánt fertőtlenítő szer megnevezése,  

 a fertőtlenítési technológia leírása,  

 a medence hidraulikai kialakításának leírása. 

 csatolni szükséges Budapest Főváros Kormányhivatal által jóváhagyott, gyógyvízzé 

nyilvánításról szóló dokumentációt. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmező a hatósághoz a kérelmét személyesen, írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus úton 

terjesztheti elő.  

Cím: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet IV. 2. pontja 

alapján 60.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

 

Az ügymenet leírása: 

A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal kérelemre felmentést adhat 

vízforgató berendezés létesítése, illetve üzemeltetése alól az Országos Vízügyi Hatóság 

szakvéleményének figyelembevételével, a medence jó hidraulikai kialakítása esetén, ha 

 az elismert gyógyvízzel üzemelő gyógymedence vizének gyógyászati szempontból értékes, 

biológiailag aktív alkotórészeit a vízforgatás károsítaná, 

 a gyógymedence töltésére használt víz olyan összetételű, hogy a vízforgatásra megfelelő 

technológia nem áll rendelkezésre, 

 a vízösszetétel alapján vélelmezhető a gyógyvízzé minősítés és az első pont szerinti felmentési 

feltétel. 

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra 

vagy okirat bemutatására szólítja fel. 

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a felmentés megadásáról. 
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Az ügyfél fellebbezési jogáról lemondhat. Amennyiben nem mond le, a döntés postázása után, az átvétel 

visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételét követő naptól számított 15. 

nap elteltével véglegessé válik. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben 

meghatározott szabályok szerint történik. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint tisztázott tényállás és ellenérdekű ügyfél 

hiányában 8 nap. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza az engedély megadásához szükséges 

információkat a hatóság teljes eljárásban, 60 nap alatt hoz döntést. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) 

NM rendelet  

- a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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2. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 
201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben meghatározott minimális ivóvíz 
vizsgálati szám csökkentése 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

(Az 1000 m3/nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 5000 főnél több állandó népességet ellátó 

vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén a vízmű 

telephelye szerint területileg illetékes Népegészségügyi Főosztály jár el.) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Az engedély iránti kérelemhez a következő iratokat kell benyújtani és a kérelemben az alábbi adatokat 

kell közölni:  

a) kérelem indoklása;  

b) az érintett vízminőségi jellemző(k), korábbi mérési adat(ok) és betartható érték(ek) a kérdéses 

időszakban;  

c) az érintett földrajzi terület;  

d) az érintett népesség;  

e) a szolgáltatott víz napi átlagos mennyisége;  

f) az esetlegesen érintett élelmiszer-termelés; 

g) a vízminőség ellenőrzés módja és gyakorisága; 

h) intézkedési terv a szükséges vízminőség-javító megoldásokra és a végrehajtás határideje; 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmező a hatósághoz a kérelmét személyesen, írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus úton 

terjesztheti elő.  

Cím: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási 

eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft. 

 

Ügymenet rövid leírása: 

A minimális vizsgálati szám akkor csökkenthető egy vízminőségi jellemző esetében, ha legalább egy 

hároméves időszak alatt rendszeres időközönként, a teljes vízellátási körzetre reprezentatív mintavételi 

helyen vett minden minta eredménye alacsonyabb értéket mutat, mint a határérték/parametrikus érték 

60%-a. Továbbá, ha az ivóvízbiztonsági tervben elvégzett, a vízbázis ellenőrzésére is kiterjedő 

veszélyelemzés és kockázatértékelés megerősíti, hogy nincs olyan ésszerűen várható tényező, amely az 
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emberi fogyasztásra szánt víz minőségének romlását okozná, vagy az emberi egészséget 

veszélyeztetné. 

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra 

vagy okirat bemutatására szólítja fel. 

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a minimális ivóvíz vizsgálati szám 

csökkentéséről. 

Az ügyfél fellebbezési jogáról lemondhat. Amennyiben nem mond le, a döntés postázása után, az átvétel 

visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételét követő naptól számított 15. 

nap elteltével véglegessé válik. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben 

meghatározott szabályok szerint történik. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint tisztázott tényállás és ellenérdekű ügyfél 

hiányában 8 nap. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza az engedély megadásához szükséges 

információkat a hatóság teljes eljárásban, 60 nap alatt hoz döntést. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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3. Önellenőrző ivóvíz vizsgálati ütemterv jóváhagyása 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

(Az 1000 m3/nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 5000 főnél több állandó népességet ellátó 

vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén a vízmű 

telephelye szerint területileg illetékes Népegészségügyi Főosztály jár el.) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

- kérelmező neve (székhelye),  

- a kérelem tárgya, az érintett ivóvíz szolgáltató mű (ellátási körzet) pontos címének, elérhetőségének 

megjelölésével 

Csatolandó dokumentumok:  

-  A jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell 2 példányban az ivóvíz vizsgálati ütemtervet 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmező a hatósághoz a kérelmét személyesen, írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus úton 

terjesztheti elő.  

Cím: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási 

eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft 

 

Ügymenet leírása: 

Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált 

laboratórium az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 

Korm. rendelet 2. számú mellékletben meghatározottak alapján az illetékes hatóság által évente 

jóváhagyott ivóvíz-vizsgálati program szerint ellenőrizze.  

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra 

vagy okirat bemutatására szólítja fel. 

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a jóváhagyásról. 

Az ügyfél fellebbezési jogáról lemondhat. Amennyiben nem mond le, a döntés postázása után, az átvétel 

visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételét követő naptól számított 15. 

nap elteltével véglegessé válik. 
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Alapvető eljárási szabályok: 

Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben 

meghatározott szabályok szerint történik 

 

Az ügyintézés határideje: 

Hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint tisztázott tényállás és ellenérdekű ügyfél 

hiányában 8 nap. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza az engedély megadásához szükséges 

információkat a hatóság teljes eljárásban, 60 nap alatt hoz döntést. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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4. Az ivóvíz-biztonság fenntartása érdekében szükséges intézkedések 
tervezésére és végrehajtására irányuló eljárások összefoglalására 
szolgáló ún. ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

(Az 1000 m3/nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 5000 főnél több állandó népességet ellátó 

vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén a vízmű 

telephelye szerint területileg illetékes Népegészségügyi Főosztály jár el.) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

 kérelmező neve, lakcíme (székhelye),  

 a kérelem tárgya, az érintett ivóvíz szolgáltató mű (ellátási körzet) pontos címének, 

elérhetőségének megjelölésével, 

 a jóváhagyásra irányuló kérelemhez az üzemeltető az Országos Közegészségügyi Intézett (a 

továbbiakban: OKI) szakvéleményét csatolja,  

 vízbiztonsági terv, a vonatkozó rendelet 6. számú mellékletében meghatározott tartalmi 

követelményekkel 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmező a hatósághoz a kérelmét személyesen, írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus úton 

terjesztheti elő.  

Cím: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet IV. 18. pont 

a) alpontja alapján az évi átlagban 50 000 főnél többet ellátó vízmű esetében 192 000 Ft, b) alpontja 

szerint az évi átlagban 50 000 főnél kevesebbet ellátó vízmű esetében 96 000 Ft igazgatási szolgáltatási 

díjat kell fizetni. 

 

Az ügymenet leírása: 

A fogyasztók számára évi átlagban 10 m3/nap mennyiségnél több vizet szolgáltató vagy 50 főt 

meghaladó állandó népességet ellátó ivóvízellátó rendszerek vízbiztonság-irányítási rendszerét 

ivóvízbiztonsági tervben kell rögzítenie az üzemeltetőnek. Az ivóvízbiztonsági terv tartalmi 

követelményeit a vonatkozó Rendelet 6. számú melléklet tartalmazza. Az ivóvízbiztonsági terv 

jóváhagyására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a terv alapján történő üzemeltetéssel 

biztosított a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása. Szükség esetén az ivóvíz-szolgáltatás helye 

szerinti illetékes NFO a jóváhagyó határozatban az ivóvízbiztonsági tervben foglaltakon túl további 
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feltételeket határoz meg, az ivóvízminőség biztonságának és elfogadhatóságának folyamatos, 

következetes biztosítására, valamint az ivóvízbiztonsági terv továbbfejlesztésére vonatkozóan. 

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra 

vagy okirat bemutatására szólítja fel. 

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a jóváhagyásról.  

Az ügyfél fellebbezési jogáról lemondhat. Amennyiben nem mond le, a döntés postázása után, az átvétel 

visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételét követő naptól számított 15. 

nap elteltével véglegessé válik. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben 

meghatározott szabályok szerint történik. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint tisztázott tényállás és ellenérdekű ügyfél 

hiányában 8 nap. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza az engedély megadásához szükséges 

információkat a hatóság teljes eljárásban, 45 nap alatt hoz döntést. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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5. Az ivóvíz-biztonság fenntartása érdekében szükséges intézkedések 
tervezésére és végrehajtására irányuló eljárások összefoglalására 
szolgáló felülvizsgált ivóvízbiztonsági terv ötévenkénti jóváhagyása 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

(Az 1000 m3/nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 5000 főnél több állandó népességet ellátó 

vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén a vízmű 

telephelye szerint területileg illetékes Népegészségügyi Főosztály jár el.) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

 kérelmező neve, székhelye  

 a kérelem tárgya, az érintett ivóvíz szolgáltató mű (ellátási terület) pontos címének, 

elérhetőségének megjelölésével, 

A felülvizsgálat megállapításait összefoglaló dokumentum (aktualizált vízbiztonsági terv), amely legalább 

az alábbiakra terjedjen ki: 

a) az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak teljesülése, 

b) a teljes vízellátó rendszer működtetésének közegészségügyi vizsgálata, a kockázatbecslés és 

kockázatkezelés értékelése, 

c) üzemeltetői kivizsgálás, intézkedés és a veszélykezelési eljárás módosítása rendkívüli esemény 

vagy határérték-túllépés esetén 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmező a hatósághoz a kérelmét személyesen, írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus úton 

terjesztheti elő.  

Cím: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet IV. 18. pont 

a) alpontja alapján az évi átlagban 50 000 főnél többet ellátó vízmű esetében 96 000 Ft, b) alpontja 

szerint az évi átlagban 50 000 főnél kevesebbet ellátó vízmű esetében 48 000 Ft igazgatási szolgáltatási 

díjat kell fizetni. 

 

Az ügymenet leírása: 

Az üzemeltetőnek az ivóvízbiztonsági terv közegészségügyi felülvizsgálatát az aktualizált 

ivóvízbiztonsági terv benyújtásával, ötévente kell kérelmeznie, mely felülvizsgálat legalább a 

következőkre terjed ki: a) az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak teljesülése, b) a teljes vízellátó rendszer 

működtetésének közegészségügyi vizsgálata, a kockázatbecslés és kockázatkezelés értékelése, c) 
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üzemeltetői kivizsgálás, intézkedés és a veszélykezelési eljárás módosítása rendkívüli esemény vagy 

határérték-túllépés esetén. 

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra 

vagy okirat bemutatására szólítja fel. 

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a jóváhagyásról. 

Az ügyfél fellebbezési jogáról lemondhat. Amennyiben nem mond le, a döntés postázása után, az átvétel 

visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételét követő naptól számított 15. 

nap elteltével véglegessé válik. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben 

meghatározott szabályok szerint történik. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint tisztázott tényállás és ellenérdekű ügyfél 

hiányában 8 nap. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza az engedély megadásához szükséges 

információkat a hatóság teljes eljárásban, 45 nap alatt hoz döntést. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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6. Az ivóvíz szolgáltató mű vízkezelése során végzendő vizsgálatokra 
vonatkozó vizsgálati terv jóváhagyása 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

(Az 1000 m3/nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 5000 főnél több állandó népességet ellátó 

vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén a vízmű 

telephelye szerint területileg illetékes Népegészségügyi Főosztály jár el.) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

- kérelmező neve, lakcíme (székhelye),  

- a kérelem tárgya, az érintett ivóvíz szolgáltató mű pontos címének, elérhetőségének megjelölésével,  

Csatolandó dokumentumok:  

- vizsgálati terv  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmező a hatósághoz a kérelmét személyesen, írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus úton 

terjesztheti elő.  

Cím: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet IV. 6. pont 

alapján 16 000 Ft. 

 

Az ügymenet leírása: 

A vízmű üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatott (felhasználásra kerülő) víz 

minősége megfeleljen a közegészségügyi előírásoknak, az ivóvízminőségű vízre vonatkozó 

jogszabályokban előírt fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai követelményeknek.  

Az üzemeltető köteles a hasznosított vízbázis vizét és az általa termelt, illetve hálózatba juttatott ivóvíz 

minőségét rendszeresen ellenőrizni vagy ellenőriztetni akkreditált laboratóriummal. A vízkezelés során 

végzendő vizsgálatokra vonatkozó, az üzemeltetési szabályzatban rögzítendő vizsgálati tervnek 

alkalmasnak kell lennie a technológia irányításához és ellenőrzéséhez szükséges adatok szolgáltatására 

és rögzítésére. A vizsgálati tervet a területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi 

főosztályával jóvá kell hagyatni.  

 

Alapvető eljárási szabályok: 
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Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben 

meghatározott szabályok szerint történik. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint tisztázott tényállás és ellenérdekű ügyfél 

hiányában 8 nap. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza az engedély megadásához szükséges 

információkat a hatóság teljes eljárásban, 60 nap alatt hoz döntést. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

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. 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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7. Az ivóvízellátásban használt, valamint a közösségi használatra szánt 
használati melegvízzel és medencés fürdővizekkel közvetlenül 
érintkező anyagok, termékek bejelentése, nyilvántartásba vétele  
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A bejelentés követelményeit az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. számú melléklete II. pontja tartalmazza 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A bejelentést a hatósághoz személyesen, írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus úton lehet 

megtenni.  

Cím: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet IV. 8. pontja 

alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege 96 000 Ft termékenként. 

 

Az ügymenet leírása: 

Magyarország területén csak az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletnek megfelelő, vízzel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek 

használhatóak. 

Az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalmazónak az 5. számú melléklet I. pont A) alpontjában 

felsorolt, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagokat, termékeket a 

kormányhivatal felé be kell jelenteni, az 5. számú melléklet II. pontjában előírt követelményeknek 

megfelelően. A bejelentésre nem köteles termékcsoportok felsorolását az 5. számú melléklet I. pont B) 

alpontja tartalmazza. 

A bejelentés tudomásulvételét a kormányhivatal az (1) bekezdésben jelzett követelményeknek 

maradéktalanul megfelelő bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül visszaigazolja és a 

használat feltételeit meghatározza. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben 

meghatározott szabályok szerint történik.  

 

Az ügyintézés határideje: 

8 nap 
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Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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8. Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint medencés fürdővizek 
esetében alkalmazni kívánt technológiák ivóvízbiztonsági 
engedélyezése 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A kérelem tartalmi követelményeit az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. számú melléklet II. pontja tartalmazza 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmező a hatósághoz a kérelmét személyesen, írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus úton 

terjesztheti elő.  

Cím: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet IV. 8. pontja 

alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege 96 000 Ft termékenként. 

 

Az ügymenet leírása: 

Magyarország területén az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint medencés fürdővizek 

vonatkozásában csak az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendeletnek megfelelő technológiák használhatóak. A Korm. rendelet 5. számú melléklet I. 

pont D) alpontjában felsorolt ivó- és használati melegvíz-ellátásban alkalmazni kívánt technológiákat a 

kormányhivatal ivóvízbiztonsági szempontból engedélyezi. Az ivóvízbiztonsági engedélyezés során a 

kormányhivatal figyelembe veszi a vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, 

vizsgálja, hogy a technológia alkalmazása nem eredményezi-e a mikrobiológiai minőség romlását, 

továbbá kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését. Az ivóvízbiztonsági engedélyt az első hazai 

forgalmazást megelőzően a forgalmazónak kell a kormányhivatalnál kérelmezni. 

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra 

vagy okirat bemutatására szólítja fel. 

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt az engedély megadásáról. 

Az ügyfél fellebbezési jogáról lemondhat. Amennyiben nem mond le, a döntés postázása után, az átvétel 

visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételét követő naptól számított 15. 

nap elteltével véglegessé válik. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 
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Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben 

meghatározott szabályok szerint történik.  

 

Az ügyintézés határideje: 

Hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint tisztázott tényállás és ellenérdekű ügyfél 

hiányában 8 nap. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza az engedély megadásához szükséges 

információkat a hatóság teljes eljárásban, 60 nap alatt hoz döntést. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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9. A működési nyilvántartásban nem szereplő, Magyarországon 
elismerhető egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy részére 
a szakképesítésnek megfelelő tevékenységre, meghatározott 
időtartamra és helyszínre (munkahelyre) szóló tevékenységre jogosító 
engedély kiadása. 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A meghatározott időtartamra és helyszínre (munkahelyre) szóló tevékenységre jogosító engedély iránti 

kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a tevékenységet végezni szándékozó személy nevét (születési nevét), születési helyét, idejét, 

állampolgárságát, 

b) szakképesítésének megnevezését, oklevelének számát, kiállításának helyét és időpontját, a 

kiállító intézmény megnevezését, 

c) a tevékenység végzésének kezdő és befejező időpontját, 

d) a tevékenység végzésének helyét, 

e) annak indokát, hogy a működési nyilvántartásba vétel miért nem történt meg, illetve miért nem 

indokolt, 

f) a tevékenység végzésének célját (betegellátási érdek vagy megfelelő szakmai ismeretek 

megszerzése). 

A kérelemhez mellékelni kell 

a) hitelt érdemlő igazolást arról, hogy a kérelmező a korábbi, rendszeresen végzett egészségügyi 

tevékenységének helye szerinti utolsó, ennek hiányában az állampolgársága szerint illetékes állam 

jogszabályai alapján nem áll az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó 

intézkedés, büntetés, illetőleg büntetőjogi intézkedés hatálya alatt, és megfelel a tevékenység 

végzéséhez külön jogszabály szerint előírt egészségügyi alkalmassági feltételeknek, 

b) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi 

feltételek biztosítottak, és a tevékenység végzésére jogosító működési engedéllyel rendelkezik. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

A kérelmet egészségügyi szakképesítést szerzett, a működési nyilvántartásban nem szereplő személy 

nyújthatja be személyesen, írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus úton. 

A kérelmet legalább a tevékenység tervezett megkezdése előtt 30 nappal be kell benyújtani. 

Cím: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 
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Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási 

eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft. 

 

Az ügymenet leírása: 

A benyújtást követően a hatóság kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra 

vagy okirat bemutatására szólítja fel. 

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt az engedély megadásáról. 

Az ügyfél fellebbezési jogáról lemondhat. Amennyiben nem mond le, a döntés postázása után, az átvétel 

visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételét követő naptól számított 15. 

nap elteltével véglegessé válik. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Egészségügyi tevékenységet az annak folytatására jogosító egészségügyi szakképesítéssel vagy 

egészségügyi szakképesítés nélkül megszerezhető felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező, 

és a működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet. 

A működési nyilvántartásban nem szereplő, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy a 

szakképesítésének megfelelő tevékenységet az egészségügyi hatóság legfeljebb egy évre szóló, 

előzetes engedélyével végezhet. Az ideiglenes tevékenységi engedély kizárólag annak adható ki, akinek 

egészségügyi szakképesítése Magyarországon külön eljárás keretében egyenértékűként elismerhető. 

Amennyiben a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, 

úgy az ügyfél egyidejű értesítése mellett, az ügy összes dokumentációját a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező szervnek kell áttenni, az eljárás a továbbiakban ott folytatódik. 

Az engedélyezési eljárásban a hiányzó bizonyíték az ügyfél nyilatkozatával nem pótolható. 

A hatóság nyilvántartást vezet a kiadott engedélyekről az ezekhez kapcsolódó adatokról. 

Egyebekben az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

szabályai szerint történik. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint tisztázott tényállás és ellenérdekű ügyfél 

hiányában 8 nap. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza az engedély megadásához szükséges 

információkat a hatóság teljes eljárásban, 60 nap alatt hoz döntést. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény  

az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint 

a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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10. Légi úton történő szúnyogirtás engedélyezése 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

- térképszelvény (új, korábban nem kezelt területek, települések esetében),  

- szúnyoglárvairtás esetén entomológus szakképzettséggel rendelkező személy részvételéről 

nyilatkozat  

- az illetékes természetvédelmi hatóság szakvéleménye (védett természeti területeket érintő 

védekezés esetén),  

- kérelmező nyilatkozata, hogy a légi szúnyogirtásra vonatkozóan a szúnyogirtás megrendelőjével 

kötött érvényes szerződéssel (megállapodással) rendelkezik  

- az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása (banki átutalás vagy készpénzátutalási 

megbízás másolata) 

A kérelemben feltüntetendő adatok: 

- kérelmező neve (megnevezése), lakcíme (székhelye vagy telephelye),  

- a légi szúnyogirtás tervezett területe, település, településrész megnevezése, terület mérete [ha]  

- a légi járműre vonatkozó adatok:  

- légi jármű típusa,  

- tulajdonosa (üzemeltetője) neve, telephelye,  

- ULV- szórófejek száma, típusa, illetve granulátumszóró berendezés típusa,  

- a légijármű fel-, és leszállóhelyének pontos helye,  

- a tervezett kezelések száma,  

- az egyes kezelések tervezett időpontja (tartalék napot megjelölve),  

- az egyes kezelésekre alkalmazni kívánt szúnyogirtó/szúnyoglárvairtó szer megnevezése, 

mennyisége (liter/hektár, kg/hektár)  

- a kezelésekért felelős egészségügyi gázmester/entomológus neve, lakcíme, telefonszáma, 

oklevelének száma.  

- egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére jogosító engedély száma, kelte 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

A kérelmező a hatósághoz a kérelmét személyesen, írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus úton 

terjesztheti elő.  

Cím: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Az eljárásért az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú melléklete IX.1. pontja szerinti 18.500 Ft 

igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy 

átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. számú melléklete 
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tartalmazza. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai 

feladóvevénnyel, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.  

 

Ügymenet leírása: 

A kérelmet benyújthatja az a természetes személy, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki rendelkezik egészségügyi kártevő irtó tevékenység végzésére jogosító 

engedéllyel. A dokumentumok eredetben, vagy másolatban nyújthatók be. 

A benyújtást követően a hatóság kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra 

vagy okirat bemutatására szólítja fel. 

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt az engedély megadásáról. 

Az ügyfél fellebbezési jogáról lemondhat. Amennyiben nem mond le, a döntés postázása után, az átvétel 

visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételét követő naptól számított 15. 

nap elteltével véglegessé válik. 

Az engedélyes a szúnyogirtás tényleges időpontját és helyét legkésőbb 48 órával a tevékenység 

megkezdése előtt bejelenti az egészségügyi államigazgatási szervnek. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben 

meghatározott szabályok szerint történik. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint tisztázott tényállás és ellenérdekű ügyfél 

hiányában 8 nap. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza az engedély megadásához szükséges 

információkat a hatóság teljes eljárásban, 60 nap alatt hoz döntést.  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdés, 4. sz. melléklet 2. pont 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdés b) pont, 

35. § (2) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, 80. § (1) bekezdés  

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4/A. § (1), 

(2) bekezdés, 

- az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység 

szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 2. § 18. pont, 16. § (4) bekezdés 

- Az Országos Epidemiológiai Központ Dezinszekciós és Deratizációs osztálya által kiadott - 

„Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés 

szakmai irányelveiről” című kiadványa. 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének a helye: 

Az engedélyezett irtószerek rendszeres időközönként frissített listája és használati utasítást is tartalmazó 

engedélyezési lapjai a www.oek.hu/ika címen fellelhető internetes adatbázisban érhetőek el. 

 „Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai 

irányelveiről” c. Országos Epidemiológiai Központ kiadványának 4.1 14. pontja (A légi csípőszúnyog-irtás 

http://www.oek.hu/ika
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szervezése-módszertana 2013. évi kiadás), illetve az Országos Epidemiológiai Központ a szúnyogok 

elleni védekezésről szóló 2005. évi Módszertani levele: www.oek.hu Módszertani levelek menüpont 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 

http://www.oek.hu/

