HATÓSÁGI ÜGYEK, ÜGYLEÍRÁSOK
Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Ügytípus megnevezése: Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése
Ügytípus leírása:
Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére jogosító engedélyt az egészségügyi kártevőirtó
tevékenységet végezni kívánó egyéni vállalkozó lakhelye, társas vállalkozás esetén a társaság
székhelye szerint illetékes járási népegészségügyi osztály adja ki.
Jogosultak köre: A kérelmet benyújthatja természetes személy, jogi személy, továbbá jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet.
A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul):
-

a kérelmező neve, lakóhelye, vagy székhelye (és telephelye)

-

a kártevőirtó tevékenységet végző személy adatai (név, születési hely, idő)

-

a tevékenységet végző személy szakképzettségét igazoló oklevél, bizonyítvány száma, kiállító
neve, vagy az elismert szakmai gyakorlattal rendelkező foglalkoztatott személy esetében a
szakmai gyakorlat elismeréséről szóló határozat száma, kiállításának időpontja.

-

- az egészségügyi kártevőirtó szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az engedély kiadása esetén a
feljogosított személy a szakképesítésének megfelelő tevékenységet csak személyesen végzi.

Nyomtatványok elérhetősége:
Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített
Eljárási költség: 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 illeték megfizetés készpénz-átutalási megbízás útján, vagy átutalással a 10032000-01012107 számú
bankszámlára kell megfizetni.
Hol intézzem el?
A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent László út 5.)
Ügyintézési határidő: Az ügyintézési határidő automatikus döntéshozatal esetén 24 óra, sommás
eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.
Kapcsolódó jogszabályok:
-

2000. évi XXV. tv. a kémiai biztonságról
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-

16/2017.

(VIII.

7.)

EMMI

rendelet

az

egészségügyi

kártevőirtószerekkel,

valamint

gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól
-

38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és
forgalomba hozatalának feltételeiről

-

18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről

-

43/2010.(IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről

Ügyintéző neve, elérhetősége: A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott
szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.: 06/45 415-170

Ügytípus

megnevezése:

Fertőző,

vagy

fertőző

betegségre

gyanús

személyeknek

nem

közforgalmú járművel történő kórházba szállítása
Ügytípus leírása: A fertőző beteg és a fertőző betegségre gyanús személy kórházba szállítása iránt a
kezelőorvos intézkedik. Fertőző beteg betegszállító járművel szállítható. Amennyiben a fertőző beteg
szállítása ily módon nem oldható meg, vagy a beteg nem tudott fertőző betegségéről és az orvoshoz
saját vagy más - nem közforgalmú - járművel érkezett, továbbszállítása e járművel is történhet. Kivételes
esetben tehát a kórházba szállítás az egészségügyi hatóság engedélyével egyéb, de nem közforgalmú
járművel is lehetséges. A szállítás befejeztével, az adott fertőző betegség jellegétől függően a szállító
járművet fertőtleníteni kell, és a kísérő személyek személyi fertőtlenítésben részesítendők.
Jogosultak köre: Szállítandó beteg (törvényes képviselője, vagy a beteg felhatalmazása alapján
nagykorú hozzátartozója), illetve ezek megbízásából a kezelőorvos.
A kérelem benyújtható írásban és természetes személy esetén szóban is. Ez utóbbi esetben a hatóság
ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.
Szükséges iratok: a kérelemben feltüntetendő adatok: Az ügyfél (és képviselet igénybevétele esetén
képviselőjének) neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme.
A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
Szállítás iránt intézkedő kezelőorvos szállítással kapcsolatos szakmai indokolása (továbbfertőzés
kockázata, beteg nem betegszállító járművel történő szállításra alkalmas állapota, stb.)
A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:
-

eredetiben vagy

-

hiteles másolatban vagy

-

eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az
ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az
eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, kézjegyével ellátja, az eredeti példányt pedig
visszaadja az ügyfélnek.
Nyomtatványok elérhetősége:
Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített.
Eljárási költség: 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.
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Az illeték megfizetés készpénz-átutalási megbízás útján, vagy átutalással a 10032000-01012107 számú
bankszámlára kell megfizetni.
Hol intézzem el?
A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent László út 5.)
Ügyintézési határidő: Az ügyintézési határidő automatikus döntéshozatal esetén 24 óra, sommás
eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.
Kapcsolódó jogszabályok:
-

1997. évi CLIV. tv az egészségügyről

-

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről

Ügyintéző neve, elérhetősége: A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott
szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.: 06/45 415-170
Ügytípus

megnevezése:

Szociális

intézmények

engedélyezési

eljárásában

történő

szakkérdésviszgálata
Ügytípus rövid leírása:
A szociális intézményt engedélyező hatóság az intézményt működtetni kívánó ügyfél részére szakkérdés
ügyében fordul a járási népegészségügyi osztályhoz.
Jogosultak köre: természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek
nem minősülő, gazdasági társaság esetén annak képviselője.
Szükséges iratok: az engedélyező hatóság által meghatározottak.
Nyomtatványok elérhetősége: Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített.
Eljárási költségek: eljárási költség nincs
Hol intézzem el?
A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent László út 5.)
Ügyintézési idő: 15 nap.
Kapcsolódó jogszabályok:
-

-1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről

-

.a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló
44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet,

-

a

fertőző

betegségek

és

járványok

megelőzése

érdekében

szükséges

járványügyi

-

-a nemdohányzók védelméről, a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) MN. rendelet
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény,

4
-

a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet,

-

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

-

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet

Ügyintéző neve, elérhetősége: A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott
szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.: 06/45 415-170

járási népegészségügyi osztály
A járási hivatal ellenőrzi a területi védőnő által
vezetett oltási nyilvántartásokat és az oltóorvos oltási
dokumentációját. A járási hivatal a fertőző beteg
bejelentése alapján vagy más módon tudomására
jutott minden esetben köteles járványügyi vizsgálatot
végezni, ha sürgősséggel jelentendő betegségről
vagy annak gyanújáról, Magyarországon, illetve az
Európai Unió területén felügyelet alá vont, kiemelt
járványügyi
jelentőségű
fertőzésről,
fertőző
betegségről
vagy
annak
gyanújáról, hatósági
intézkedést igénylő fertőző betegségről, az átlagosnál
nagyobb számban, súlyosabb formában jelentkező
fertőző betegségről, ismeretlen kórokú, de feltehetően
fertőző jellegű megbetegedésekről szerez tudomást.

Járványügyi tevékenység

18/1998. (VI. 3.) NM r. 16.§ (1) bek. d) pont, 26. § (1)
bek.

Ügytípus megnevezése: Bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos ügyek

Bejelentés (jelentés) tárgya, tartalma
/ jogszabály, joghely /

Meghatározott

fertőző

betegségek

bejelentése

Bejelentés

Bejelentést

(jelentés)

(jelentést)

kötelezettje

fogadó intézet

egészségügyi

járási népegészségügyi

szolgáltató

osztály

egészségügyi, szociális

járási népegészségügyi

és oktatási dolgozó

osztály

betegellátó

járási népegészségügyi

18/1998. (VI.3.) NM rendelet 25.§, 1/2014.(I.16.)
EMI rendelet 1. §
1997. évi XLVII. törvény 1.sz. melléklet
Tetvesség – mértékétől, jellegétől függő –
bejelentése
18/1998. (VI.3.) NM rendelet 37.§
Klinikai, ill. laboratóriumi eljárások során
észlelt

fertőzések,

betegségek,

fertőzéses

mérgezések

gyanújának bejelentése
1/2014.(I.16.) EMI rendelet

vagy

eredetű
ezek

osztály

5
Súlyos fertőző megbetegedés vagy annak

rendőr, határőr

járási népegészségügyi

gyanúja esetén történő bejelentés

osztály

30/2011. (IX.22.) BM rendelet 17.§
Védőoltásokkal

kapcsolatos

oltóorvos

fokozott

járási népegészségügyi

reakciók, szövődmények bejelentése

osztály

18/1998. (VI.3.) NM rendelet 15.§ (2) bek. h) pont
A Magyar Honvédség személyi állománya
körében

minden

szórványosan

járványosan

(sporadikusan)

diagnózist felállító

járási népegészségügyi

orvos

osztály

engedélyes

járási népegészségügyi

vagy
fellépő,

jelentésre kötelezett fertőző megbetegedés
vagy annak gyanúja bejelentése
21/2003. (VI.24.) HM-ESzCsM együttes rendelet
5.§ (3) bek.
Légi szúnyogirtás tényleges időpontjának és
helyének

–

legkésőbb

48

órával

a

osztály

tevékenység megkezdése előtt – bejelentése
1991. évi XI. törvény. 4/A.§ (1) bek.

Ügytípus megnevezése:

Egészségügyi szolgáltató minimumfeltételeknek való megfelelés

bejelentése.
Ügytípus rövid leírása:
Amennyiben új vagy módosított szakmai minimumfeltételt előíró jogszabály kerül kihirdetésre, az
egészségügyi szolgáltató – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az új, vagy módosított jogszabály
hatálybalépésétől számított két hónapon belül bejelenti a működési engedélyt kiadó egészségügyi
államigazgatási szerv részére szolgáltatásának az új vagy módosított minimumfeltételeknek való
megfelelését.
Jogosultak köre: Egészségügyi szolgáltató
Szükséges iratok:
-

Nyilatkozat

-

A változott minimumfeltételeknek megfelelő dokumentumok.

Nyomtatványok elérhetősége: Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített
Eljárási költség: Amennyiben a bejelentés érinti a működési engedély kötelező tartalmi elemeit:
-

működési engedély –szakmát vagy szolgáltatást érintő– módosítása (helyszíni szemle nélkül):
20.700Ft.

-

működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő – módosítása (helyszíni szemle
lefolytatásával): 30.000 Ft.

Hol Intézzem el? A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent László
út 5.)
Ügyintézési idő: Sommás eljárásban 8 nap Az ügyintézési határidő automatikus döntéshozatal esetén
24 óra, sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.
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Kapcsolódó jogszabály:
-

96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet.

Ügyintéző neve, elérhetősége: A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott
szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.: 06/45 415-170

Ügytípus megnevezése: Egészségügyi szolgáltató tevékenysége szüneteltetése vagy újbóli
megkezdése bejelentése
Ügytípus rövid leírása:
Az egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató a működési engedélyében szereplő bármely
egészségügyi szolgáltatás ellátását a közszolgáltatásért felelős szerv hozzájárulásával szüneteltetheti. A
szüneteltetést legalább nyolc nappal korábban be kell jelenteni az engedélyező egészségügyi
államigazgatási szervnek, megjelölve a szünetelő szervezeti egység helyett egészségügyi szolgáltatást
nyújtó szervezeti egységet annak azonosító kódjának feltüntetésével.
Az egészségügyi közszolgáltatást nem végző szolgáltató tevékenységének szüneteltetését akkor köteles
bejelenteni, ha a szüneteltetés várható időtartama a három hónapot meghaladja
A bejelentésben meg kell jelölni a szüneteltetés okát, a kezdő és a várható befejezés időpontját. Az
egészségügyi szolgáltatás újbóli megkezdését be kell jelenteni az egészségügyi államigazgatási
szervnek, amennyiben ez eltér az előzetes bejelentésben feltüntetett időponttól.
Jogosultak köre: Egészségügyi szolgáltató
Szükséges iratok: Egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató esetében:
-

kérelem

-

a

szünetelésről

szóló

bejelentéshez

csatolni

kell

más

egészségügyi

szolgáltatóval

a

közszolgáltatásért

felelős

szerv

hozzájárulását,
-

a

megállapodást

a

helyette

történő

egészségügyi

szolgáltatásról.
Nyomtatványok elérhetősége: Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített.
Eljárási költség: Eljárási költség nincs.
Hol Intézzem el? A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent László
út 5.)
Ügyintézési idő: Sommás eljárásban 8 nap Az ügyintézési határidő automatikus döntéshozatal esetén
24 óra, sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.
Kapcsolódó jogszabály:
-

96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 18.§.

Ügyintéző neve, elérhetősége:
A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.:
06/45 415-170

Ügytípus megnevezése: Egészségügyi szolgáltató változás bejelentése
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Ügytípus rövid leírása:
Az egészségügyi szolgáltató minden olyan tervezett változást, amely érinti a működési engedély
kiadásának

feltételeit,

illetve

a

működési

engedélyben

szereplő

adatokat,

szakmákat

vagy

szolgáltatásokat, köteles előzetesen írásban bejelenteni a működési engedélyt kiadó egészségügyi
államigazgatási szervnek. Az előre nem tervezhető eseményeket, adatokat azok észlelését, keletkezését
követő nyolc napon belül kell bejelenteni.
Amennyiben a változás érinti a működési engedély kötelező tartalmát, a bejelentéssel egyidejűleg kérni
kell a működési engedély módosítását.
Az egészségügyi szolgáltató a
-

a rendelési vagy rendelkezésre állási időnek, védőnői szolgálat esetén a tanácsadás idejének,

-

a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók személyének

-

-alapellátás esetén a helyettesítő személyek és a helyettesítés helyének változását a 8. § (1)
bekezdése szerinti adatok megadásával bejelenti a működési engedélyt kiadó egészségügyi
államigazgatási szervnek.

Jogosultak köre: Egészségügyi szolgáltató
Szükséges iratok:
-

Nyilatkozat, amennyiben a változás érinti a működési engedély kötelező tartalmát, kérelem

-

A változásnak megfelelő dokumentumok.

Nyomtatványok elérhetősége: Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített.
Eljárási költség: Amennyiben a bejelentés érinti a működési engedély kötelező tartalmi elemeit:
-

működési engedély –szakmát vagy szolgáltatást érintő– módosítása (helyszíni szemle nélkül):

-

működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő – módosítása (helyszíni szemle

20700 Ft.
lefolytatásával): 30 000 Ft.
-

Egyéb esetben jelenleg díjmentes.

Hol Intézzem el? A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent László
út 5.)
Ügyintézési idő: Sommás eljárásban 8 nap Az ügyintézési határidő automatikus döntéshozatal esetén
24 óra, sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.
Kapcsolódó jogszabály:
-

96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 14.§.

Ügyintéző neve, elérhetősége:
A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott szakterülettel foglalkozó ügyintézői.
Tel.: 06/45 415-170
Ügytípus megnevezése: Egészségügyi szolgáltató tevékenység végzésére vonatkozó működési
engedélyezési eljárás
Ügytípus rövid leírása:
Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyezési eljárás lefolytatása és a működési
engedély kiadása az egészségügyi államigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik. Az
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egészségügyi

államigazgatási

szerv

a

működési

engedélyt

kérelemre,

vagy

jogszabályban

meghatározott esetben hivatalból adja ki.
Jogosultak köre:
-

személyi hatály: minden egészségügyi szolgáltatást nyújtó jogi személyre, jogi személyiség
nélküli szervezetre és természetes személyre, aki vagy amely egészségügyi szolgáltatást nyújt

-

tárgyi hatály: azon tevékenység, amely az egyén egészségének megőrzése, továbbá a
megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély
elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további
állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására,
egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek
érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a
gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti
tevékenységet, valamint a mentést és a betegszállítást, a szülészeti ellátást, az emberi
reprodukcióra irányuló különleges eljárásokat, a művi meddővétételt, az emberen végzett
orvostudományi kutatásokat, továbbá a halottvizsgálattal, a halottakkal kapcsolatos orvosi
eljárásokkal, - ideértve az ehhez kapcsolódó - a halottak szállításával összefüggő külön
jogszabály szerinti tevékenységeket is;

A működési engedély kiadására jogosult:
a) fekvőbeteg-szakellátást, mentést, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki, in vitro
fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai,
valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátást – diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg nyújtó
egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén – függetlenül attól,
hogy a szolgáltató hány telephelyen nyújtja szolgáltatásait – az országos tisztifőorvos,
b) alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos
szolgáltatást, betegszállítást, intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási tevékenységet, mentési
tevékenységen belül rendezvény egészségügyi biztosítását, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi
intézményben szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg-szakellátást – ideértve az egynapos
sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat – és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi
szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén a járási hivatal,
c) ha az a) pont szerinti fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást – a
diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg nyújtó szolgáltató emellett önálló járóbetegszakellátást is nyújt, az országos tisztifőorvos,
d) ha a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást – a diagnosztikai
szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg nyújtó közreműködő és személyes közreműködő egészségügyi
szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az önálló járóbeteg-szakellátás tekintetében a
járási hivatal
jogosult.
e) Ha az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik telephellyel, a működési engedélyt – b) pont szerinti
hatáskörében eljárva – az egészségügyi szolgáltató székhelye szerint illetékes járási hivatal adja ki.
f) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephellyel rendelkezik, illetve székhelyén is nyújt
szolgáltatást, a működési engedélyt a telephelyekre, vagy székhelyre és telephelyekre külön-külön
lefolytatott eljárásokban – figyelemmel a c) pontra – a telephely, illetve székhely szerinti járási hivatal
vagy az országos tisztifőorvos adja ki.
g) A praxisengedélyhez kötött egészségügyi szolgáltatások esetén közreműködő részére működési
engedély nem adható.
h) Az otthoni szakápolásra, otthoni hospice ellátásra vonatkozó működési engedélyt a szolgáltató
székhelye szerint illetékes járási hivatal adja ki azzal, hogy a közreműködő részére a működési engedély
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kiadására a közreműködőt igénybe vevő szolgáltató részére működési engedélyt kiadó járási hivatal
jogosult. A határozatot közölni kell a szolgáltató ellátási területéhez tartozó települések szerint illetékes
járási hivatalokkal. Az otthoni szakápolás, otthoni hospice ellátás esetén a kiadott működési
engedélyben szereplő ellátási terület nem haladhatja meg az engedélyt kiadó egészségügyi
államigazgatási szerv székhelye szerinti megye területét. Amennyiben a szolgáltató a székhelye szerinti
megyehatáron kívül is szolgáltatást kíván nyújtani, a működési engedélyt a másik megyében a telephely
szerinti járási hivatal adja ki, amely esetben az ellátási terület szintén ez utóbbi megyére terjedhet ki.
Szükséges iratok:
A kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező:
-

a kérelmező telephelyét;

-

a kérelmező KSH törzsszámát;

-

amennyiben az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatást nem saját tulajdonában lévő
ingatlanban végzi, a tulajdonos nevét, székhelyét, az ingatlan (ingatlanrész) használatának
jogcímét;

-

az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyét, a rendelési időt és a betegek részére
rendelkezésre állás idejét, védőnői szolgálat esetén a tanácsadás idejét;

-

az

ellátni

kívánt

egészségügyi

szakma

(szakmák)

megnevezését,

szakmakódját,

progresszivitási szintjét, ellátási formáját;
-

a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók (orvos, szakdolgozó, nem egészségügyi
szakképesítéssel rendelkező) nevét, pecsétszámát vagy működési nyilvántartási számát,
foglalkoztatási jogviszonyát;

-

a kérelemben foglalt egészségügyi szakmától és ellátási formától függően az ügyeleti,
készenléti rendszerben való részvétel módját;

-

ha az egészségügyi szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások egy részét más
egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján, annak közreműködésével nyújtja a
betegnek, a közreműködő egészségügyi szolgáltató által teljesítendő szolgáltatásokat;

-

területi ellátási kötelezettséggel működő alapellátás esetén az önkormányzat által kijelölt
körzet megjelölését (körzet száma vagy körzet határai);

-

a jogszabály szerint gyógyászati segédeszköznek minősülő termék forgalmazására,
kölcsönzésére, javítására irányuló tevékenység esetén azt, hogy sorozatgyártású, egyedi
méretvétel alapján készült vagy méretre igazított segédeszközt fog forgalmazni, kölcsönözni,
illetve javítani;

-

az egészségügyi szolgáltató fenntartójának nevét;

-

a jogszabályban meghatározott egyéb adatokat;

-

az egészségügyi alapellátásban folytatott szakmák esetén a helyettesítés helyét

Több szervezeti egységből álló egészségügyi szolgáltató esetén az adatokat szervezeti egységenként
kell feltüntetni.
Ügyintézéshez szükséges iratok:
-

ha az egészségügyi közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató megállapodás vagy szerződés
útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodást, szerződést;

-

közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a közreműködésről szóló
szerződést;

-

az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek - ideértve az ingatlant is használatának jogcímét igazoló iratot;

-

az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során okozott kár megtérítésére vonatkozó
hatályos felelősségbiztosítási szerződése és kötvénye másolatát;
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-

az egészségügyi szakma (szakmák) ellátásához szükséges tárgyi feltételek - ideértve a
progresszivitási szinthez kapcsolódó feltételeket is - meglétére vonatkozó nyilatkozatot;

-

a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem állnak fenn a működési engedély kiadásának a
96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okai;

-

a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági
vizsgálatának dátumát és eredményét;

-

a 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti szakmai programot;

-

alapellátás esetén a helyettesítő személy nyilatkozatát arról, hogy vállalja a kérelmező
helyettesítését.

Nyomtatványok elérhetősége: az eljárás lefolytatásához szükséges adatokat a www.antsz.hu
honlapról letölthető nyomtatványok tartalmazzák.
Eljárási költségek:
-

alapellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenységének megkezdéséhez szükséges
engedély

-

30 000 Ft.

-

rendelőintézet engedélyezési eljárása 70 000 Ft.

-

egyéb járóbeteg-szakellátás engedélye (pl.: úgynevezett magánrendelés) 35 000 Ft.

-

egyéb egészségügy szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges engedély (pl.:
természetgyógyászati tevékenység) 30 000 Ft

-

működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő – módosítása (helyszíni szemle nélkül):

-

20 700 Ft.

-

működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő – módosítása (helyszíni szemle
lefolytatásával): 30 000 Ft.

-

- működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást nem érintő – adatváltozás miatti módosítása:
10 000 Ft.

A díjat készpénz-átutalási megbízáson lehet befizetni – melyet az illetékes Járási Népegészségügyi
Intézet bocsát az ügyfél rendelkezésére –, vagy banki átutalással a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának a Magyar Államkincstár által vezetett 1004400100302285-00000000 számú számlájára.
Banki átutalás esetén az átutalás „közlemény” rovatában a befizetés azonosítása érdekében kérjük
feltüntetni azt, hogy „Kisvárda.”
Hol intézzem el?
A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent László út 5.)
Ügyintézési idő: Sommás eljárásban 8 nap Az ügyintézési határidő automatikus döntéshozatal esetén
24 óra, sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.
Kapcsolódó jogszabályok:
-

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. tv.
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.

-

(XII. 2.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

-

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény

-

az

egészségügyi

szolgáltatás

gyakorlásának

általános

feltételeiről,

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet

valamint

a

működési
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-

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.

-

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény

-

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004.
(V.11.) ESzCsM rendelet,

-

az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a
minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMM rendelet,

-

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi
szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI.17.) EüM. rendelet,

-

az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és
minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet

-

a 2000. évi II. tv. az önálló orvosi tevékenységről

-

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
végrehajtásáról

-

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet

-

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet

-

az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002.
(XII. 12.) ESzCsM rendelet

-

a

gyógyászati

segédeszközök

forgalmazásának,

javításának,

kölcsönzésének

szakmai

követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet
-

a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V.28.) NM
rendelet

-

a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet

-

az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII.26.) NM rendelet

-

49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról

-

26/1997.(IX.03.) NM rendelet az iskola egészségügyi ellátásról.

Ügyintéző neve, elérhetősége:
A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott szakterülettel foglalkozó ügyintézői.
Tel.: 06/45 415-170

Ügytípus megnevezése: Hatósági bizonyítvány
Ügytípus rövid leírása: Továbbképzésre kötelezett egyéni vállalkozó orvos, fogorvos, gyógyszerész és
klinikai szakpszichológus adott szakterülete szerinti munkakörben eltöltött időtartam igazolása.
Jogosultak köre: Egyéni vállalkozó orvos, fogorvos, gyógyszerész és klinikai szakpszichológus
Szükséges iratok:
- Kérelem
- Egészségügyi szolgáltató működési engedélye.
Nyomtatványok elérhetősége: Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített.
Eljárási költségek: 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.
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Az illeték megfizetés készpénz-átutalási megbízás útján, vagy átutalással a 10032000-01012107 számú
bankszámlára kell megfizetni.
Hol Intézzem el? A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent László
út 5.)
Ügyintézési Idő: 8 nap.
Kapcsolódó jogszabályok:
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Ügyintézők neve, elérhetősége: A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott
szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.: 06/45 415-170

Ügytípus megnevezése: Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi praxisjog engedélyezése
Ügytípus rövid leírása:
A praxisjog a megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala által a
háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok részére adott önálló orvosi tevékenység (területi ellátási
kötelezettség körében az egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerint a háziorvos, a házi
gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás
nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog.
A háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit
kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a
praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől. A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi
tevékenység - törvényben meghatározott kivétellel - csak a települési önkormányzat rendeletében
meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.
A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott
feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.
Jogosultak köre:
A kérelmet az az orvos nyújthatja be, aki háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenység
végzésére jogosult és praxisjogot kíván (elidegenítés vagy betöltetlen körzet esetén ill. új körzet
létesítése miatt) megszerezni ill. önálló orvosi tevékenységet szándékozik folytatni.
Háziorvosként - a házi gyermekorvos kivételével - az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvos
dolgozhat, aki
-

általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel, vagy,

-

belgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlattal
rendelkezik, vagy

-

1998. december 31. napjáig számított 25 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetőleg
háziorvosi feladatokat látott el.

Háziorvosként - a házi gyermekorvos kivételével - ezen tevékenység megkezdésétől számított legfeljebb
4 évig dolgozhat továbbá az az orvos is, aki külön jogszabályban meghatározott, a háziorvostan
szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges háziorvosi szakgyakorlat folytatására jogosult.
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Házi gyermekorvos lehet az az orvos, aki csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítéssel
rendelkezik.
Az orvos, aki a külön jogszabály szerinti klinikai szakképesítések valamelyikével rendelkezik, az
önkormányzat által igazolt területi ellátási érdekből, az önkormányzattal megkötött feladatellátási
szerződés megkötését követően - a házi gyermekorvosi tevékenység kivételével - háziorvostan
szakorvosi szakképesítés nélkül is elláthat területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatokat. Ebben
az esetben a háziorvosi tevékenység a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de
legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 évig végezhető. A háziorvosi
tevékenység megkezdése előtt az orvos az orvostudományi egyetemeken történő külön jogszabály
szerinti egyéni képzésre az Országos Alapellátási Intézettel (a továbbiakban: OALI) szerződést köt.
Fogorvos lehet az az orvos, aki fogorvosi diplomával rendelkezik.
A praxisjog jogosultjának halála esetén - egymást követő sorrendben - a praxisjog folytatására
-

a házastárs, illetőleg

-

az egyenesági leszármazó jogosult. Ebben az esetben a leszármazási fok határozza meg a
praxisjog folytatására való jogosultság sorrendjét.

Nem kaphat praxisjogra vonatkozó engedélyt az a kérelmet benyújtó orvos
-

aki praxisjoggal már rendelkezik,

-

amennyiben a praxisjog jogosultja másik körzetre vonatkozó praxisjogot szerez, a korábbi
praxisjog elidegenítéséig, de legfeljebb az új praxisjog adásvételétől számított 6 hónapig az új
praxisjogra vonatkozóan kiadható praxisengedély, feltéve, hogy a korábbi praxisjoggal érintett
körzetben a praxisjog jogosultja a helyettesítéséről gondoskodik.

-

akitől a praxisjogot az orvosi tevékenysége gyakorlásával összefüggő jogszabálysértő
magatartása miatt visszavonták, a visszavonástól számított 5 évig,

Szükséges iratok:
-

kérelem

-

az előírt szakképzettséget igazoló bizonyítvány vagy háziorvosoknál a szakgyakorlat elvégzését
követő vizsga bizonyítványa

-

a működési nyilvántartási lap másolata

-

tevékenység végzéséhez szükséges, egészségügyi alkalmasságra vonatkozó orvosi igazolás

-

a praxisjog folytatása esetén: a kérelmezőnek a folytatásra való jogosultságát igazoló okiratokat,
ideértve - több folytatásra jogosult személy esetén - a praxisjog folytatására egyedül jogosultnak
a személyére vonatkozó megállapodást is.

-

a praxisjog átruházásáról szóló szerződés,

-

a kérelmező és az önkormányzat által kötött előszerződést,

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:
-

eredetiben vagy

-

hiteles másolatban vagy

-

eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az
ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az
eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, kézjegyével ellátja, az eredeti példányt pedig
visszaadja az ügyfélnek. Amennyiben a hatóság másolja le az eredeti okiratot, oldalanként 100 Ft
illetéket kell az eredeti okiraton illetékbélyegen leróni.
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Nyomtatványok elérhetősége:
A kérelem-minta a www.antsz.hu honlapon megtalálható.
Eljárási költségek:
Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete I.2.1. pontja szerinti 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 tartalmazza.
A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény,
illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.
Az igazgatási szolgáltatási díj összege:16.000Ft.
Hol intézzem el?
A praxisengedély kiadása annak az egészségügyi államigazgatási szervnek a hatáskörébe tartozik,
amely az adott praxisjoggal érintett egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására jogosult
(a továbbiakban: engedélyező szerv). A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600
Kisvárda, Szent László út 5.)
Ügyintézési idő: Sommás eljárásban 8 nap Az ügyintézési határidő automatikus döntéshozatal esetén
24 óra, sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.
Kapcsolódó jogszabályok:
-

2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről

-

313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
végrehajtásáról

-

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi
államigazgatási szerv kijelöléséről

-

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Ügyintéző neve, elérhetősége: A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott
szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.: 06/45 415-170

Ügytípus

megnevezése:

Határon

átnyúló

gyógyászati

segédeszközökkel

kapcsolatos

tevékenység bejelentése.
Ügytípus rövid leírása:
A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás
keretében történő gyógyászati segédeszköz forgalmazási, javítási és kölcsönözési tevékenységének
folytatására irányuló szándékát köteles az egészségügyi államigazgatási szervnek bejelenteni.
Jogosultak köre: Gyógyászati segédeszközökkel foglalkozó szolgáltató
Szükséges iratok: Bejelentés
Nyomtatványok elérhetősége: Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített.
Eljárási költség: Eljárási költség nincs.
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Hol Intézzem el? A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent László
út 5.)
Kapcsolódó jogszabály:
-

2006. évi XCVIII. törvény 11.§.

Ügyintéző neve, elérhetősége: A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott
szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.: 06/45 415-170

Ügytípus megnevezése: Az ápolási díj megállapításához szükséges háziorvosi igazolás
felülvizsgálatára jogosult szakorvos kijelölése.
Ügytípus rövid leírása
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó
részére biztosított anyagi hozzájárulás, amelyet az ápolást végző személy lakóhelye szerint illetékes
települési járási hivatal állapít meg, a háziorvos igazolása alapján.
Az ápolási díjat megállapító szerv a háziorvosi igazolás felülvizsgálatát az ápolási díjat megállapító szerv
által népegészségügyi feladatkörében kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy
szervtől kérheti.
Jogosultak köre
-

Ápolási díjat megállapító szerv

Szükséges Iratok
A kérelemben feltüntetendő adatok: az ügyfél (és képviselet igénybevétele esetén képviselőjének) neve,
lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme
A kérelemhez csatolandó dokumentumok
A kérelemhez csatolandó dokumentumok
-

háziorvos igazolása arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg,

-

háziorvosi igazolás alapjául szolgáló dokumentum

(a) a rehabilitációs hatóság súlyos

fogyatékosság minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalása vagy
szakvéleménye, illetve a fogyatékossági támogatással összefüggő feladatkörében eljáró hatóság
határozata, b) a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos igazolása, vagy c) a fekvőbetegszakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott
zárójelentés, igazolás. A háziorvos az ápolt súlyosan fogyatékos állapotáról szóló igazolást a
pedagógiai szakszolgálat szakvéleménye alapján is kiállíthatja.
A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:
-

eredetiben vagy

-

hiteles másolatban vagy

-

eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

A hatóság a megadott adatok alapján jelöli ki a felülvizsgálatot végző szakorvost, szervet.
Nyomtatványok elérhetősége: Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített.
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Eljárási költségek: Amennyiben a kérelmet az ápolási díjra jogosult hozzátartozó nyújtja be, 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 illeték megfizetés illetékbélyegben történik, amit a kérelemre kell
felragasztani. A járási hivatal teljes személyi illetékmentességben részesül.
Hol Intézzem el?: A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent
László út 5.)
Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő 8 nap.
Kapcsolódó jogszabály:
-

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ügyintézők neve, elérhetősége:
A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott szakterülettel foglalkozó ügyintézői.
Tel.: 06/45 415-170

Ügytípus megnevezése: Építésügyi engedélyezési eljárásban történő szakhatósági illetve
szakkérdésben történő közreműködés
Ügytípus rövid leírása:
Járási

népegészségügyi

osztály

a

higiénés

és

egészségvédelmi,

illetve

az

ivóvíz-minőségi

követelmények, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi és járványügyi előírások
szempontjából bírálja el a tervet. Ezen kívül munkahelyek esetében figyelembe kell venni a kémiai
biztonsági követelményeket, gyógykezelés célját szolgáló épületek esetében pedig az orvos szakmai és
ápolásszakmai előírásokat is. A használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés
helyszíni szemle keretében történik, melynek során azt vizsgáljuk, hogy az építmény a jóváhagyott
tervnek megfelelően készült-e el. Amennyiben az építési tevékenység során az ivóvízvezeték-rendszert
megbontották vagy új ivóvízvezeték-rendszer kiépítésére került sor, akkor a helyszíni szemle során
vízvizsgálati eredményt kérünk bemutatni.
Jogosultak köre: természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek
nem minősülő, gazdasági társaság esetén annak képviselője.
Szükséges iratok:
A tervdokumentációban kérjük feltüntetni a létesítendő építmény közegészségügyi feltételeire vonatkozó
adatokat. (ivóvíz-ellátás, szennyvíz-elvezetés és hulladékkezelés módja, tisztálkodási és WC-használati
lehetőség, munkahelyek esetén a kémiai biztonság feltételei). Ezeket az adatokat és a meghatározott díj
befizetéséről szóló igazolást az eljáró építésügyi hatóságnál kell benyújtani, amely azokat továbbítja az
járási népegészségügyi osztályhoz, de előzetesen is lehet szakhatósági állásfoglalást kérni, ebben az
esetben a tervdokumentációt és a díj befizetésének igazolását közvetlenül a járási népegészségügyi
osztálynál kell benyújtani.
Nyomtatványok elérhetősége: Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített.
Eljárási költségek:
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A szakhatósági állásfoglalás díja 8.700 Ft., melyet készpénz-átutalási megbízáson vagy banki
átutalással kell befizetni.
Hol intézzem el?
A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent László út 5.)
Ügyintézési idő: 15 nap
Kapcsolódó jogszabályok:
-

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az

-

a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló
44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet
-

a

fertőző

betegségek

és

járványok

megelőzése

érdekében

szükséges

járványügyi

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) MN. rendelet
-

a nemdohányzók védelméről, a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény,

-

a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet

-

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

-

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet

Ügyintéző neve, elérhetősége: A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott
szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.: 06/45 415-170

Ügytípus megnevezése: Építésügyi engedélyezési eljárással kapcsolatos tervegyeztetés és
tanácsadás
Ügytípus rövid leírása:
Az építési engedély iránti kérelem benyújtásakor a tervezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy egyeztetett-e
a szakhatóságokkal és annak mi volt az eredménye, ezért a járási népegészségügyi osztállyal történő
tervegyeztetés előkészítése érdekében információkat adunk.
Jogosultak köre: természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek
nem minősülő, gazdasági társaság esetén annak képviselője.
Szükséges iratok: Kérelem
Nyomtatványok elérhetősége:
Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített
Eljárási költségek: Eljárási költség nincs
Hol intézzem el? A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent László
út 5.)
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Ügyintézési idő: Teljes eljárásban 60 nap, Sommás eljárásban 8 nap
Kapcsolódó jogszabályok:
-

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló
44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet

-

a

fertőző

betegségek

és

járványok

megelőzése

érdekében

szükséges

járványügyi

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) MN. rendelet,
-

a nemdohányzók védelméről, a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes

-

a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény,
szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet,
-

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

-

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.

rendelet
rendelet
Ügyintéző neve, elérhetősége: A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott
szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.: 06/45 415-170

Ügytípus megnevezése: Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére történő rátemetés
Ügytípus rövid leírása:
Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának engedélye
alapján lehet rátemetni. A rátemethető elhaltak számát a Népegészségügyi Osztály korlátozhatja
(sírnyitási engedély azonban kolera, pestis, lepra, sárgaláz, kiütéses tífusz, takonykór, AIDS, vírusos
hemorrhagiás láz betegségben elhunyt temetési helyének megnyitására csak az elhalálozástól számított
1 év elteltével adható).
Rátemetés esetén biztosítani kell a temetési hely legalább 25 éves használatát. (kivéve a 25 évnél
régebben temetett és exhumált maradványokat).
Jogosultak köre:
A rátemetés céljából történő sírnyitást a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy örököse kérheti.
A temetési hely felett (a nemzeti sírkertbe történő temetési hely kivételével) az rendelkezik, aki
megváltotta.
Szükséges iratok:


az eltemetett halotti anyakönyvi kivonata,



a temetkezési hely sírboltkönyv kivonata, amely tartalmazza az adott sírhelyben, koporsóban
vagy urnában eltemetettek számát, valamint a temetés időpontját.



a halottvizsgálati bizonyítvány hiteles másolata (a halottvizsgálati bizonyítvány hiteles másolatát
az elhalálozás helye szerint illetékes anyakönyvvezető adja ki)



ha a kérelmező örökös, az öröklést igazoló okiratot


Nyomtatványok elérhetősége: Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített.
Eljárási költségek: Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. szerint illetékmentes.
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Hol intézzem el? A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent László
út 5.)
Ügyintézési idő: Sommás eljárásban 8 nap
Kapcsolódó jogszabályok:
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv., valamint a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. tv. végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet
Ügyintéző neve, elérhetősége: A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott
szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.: 06/45 415-170

Ügytípus megnevezése: Üzletek működési engedélyezésével kapcsolatos követő eljárásról
Ügytípus rövid leírása:
Az ügyfél a kizárólag üzletben forgalmazható termék (a továbbiakban: üzletköteles termék)
forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet az üzlet helye
szerint illetékes jegyzőnél nyújtja be. A jegyző a bejelentéséről értesíti a járási népegészségügyi osztályt.
Ezt követően az illetékes népegészségügyi osztály ellenőrzi a tevékenység végzését, melynek során a
higiénés, az egészségvédelmi, ivóvíz-minőségi követelményeket ezen kívül ellenőrzi az eljáró intézet a
települési hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi és járványügyi előírások (szennyvíz-elvezetés,
hulladéktárolás és –elhelyezés módja), illetve a kémiai biztonságra (veszélyes készítményekkel végzett
tevékenység bejelentése* stb.) és a nemdohányzók védelmére vonatkozó követelmények teljesítését is.
Az ellenőrzés eredményéről a népegészségügyi osztály szakhatósági állásfoglalást küld az illetékes
jegyzőnek.
Jogosultak köre: természetes személy, jogi személy továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet.
Hol intézzem el?: A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent
László út 5.)
Ügyintézési idő: 15 nap
Kapcsolódó jogszabályok:
-

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. Korm. rendelet, a
kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény,

-

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet,

-

a

fertőző

betegségek

és

járványok

megelőzése

érdekében

szükséges

járványügyi

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) MN. rendelet és a nemdohányzók védelméről,
-

a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII.
törvény,

-

a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet,

-

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet
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Ügyintéző neve, elérhetősége: A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott
szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.: 06/45 415-170.

Ügytípus megnevezése: A közfürdő üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem
Ügytípus rövid leírása:
A közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai,
biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek
gyakorlásának személyi feltételeit az üzemeltető üzemeltetési szabályzatban határozza meg.
Az üzemeltetési szabályzat tartalmazza:
-

az üzemvitelre

-

a technológiai folyamatokra

-

az időszakos műszaki, vízminőségi ellenőrzésekre és vizsgálatokra

-

a közfürdő szolgáltatásokra és közönségforgalomra

-

a biztonságtechnikai és egészségvédelmi óvó rendszabályokra

-

az előzetes és időszakos egészségügyi vizsgálatokra, ill. ezek betartására vonatkozó részletes
szabályokat

Jogosultak köre:
A jóváhagyás iránti kérelmet a közfürdőt üzemeltető természetes személy, jogi személy esetén annak
képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő, gazdasági társaság esetén annak képviselője.
Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített.
Eljárási költségek:
Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM. rendelet 1. sz. melléklete IV. 3. pontja szerinti igazgatási
szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. A díj
megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte, a postai feladóvevény, ill. az
átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.
Hol intézzem el?
A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent László út 5.)
Ügyintézési idő:
Teljes eljárásban 60 nap, Sommás eljárásban 8 nap
Kapcsolódó jogszabályok:
37/1996. (X.18.) NM. rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi
feltételeiről, valamint a 121/1996. (VII.24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről
Ügyintéző neve, elérhetősége:
A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott szakterülettel foglalkozó ügyintézői.
Tel.: 06/45 415-170

Ügytípus megnevezése: Holttest, hamvakat tartalmazó urna külföldre történő szállításának
engedélyezése
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Ügytípus rövid leírása:
Holttest, valamint az elhunyt hamvait tartalmazó urna külföldre történő szállításához – ha a Nemzetközi
szerződés másképpen nem rendelkezik – a rendeltetési hely szerinti ország hatóságának, valamint az
elhalálozás, ill. a halál megállapításának helye szerint illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztályának az engedélye szükséges. Holttest külföldről Magyarországra történő szállításához be kell
szerezni a Magyar Külképviselet hatósági engedélyét, valamint az indító ország közegészségügyi
hatóságának szállítási engedélyét, továbbá a befogadó temető, ill. temetkezési hely nyilatkozatát. A
nemzetközi halottszállítás egyéb feltételeit külön jogszabály tartalmazza.
Jogosultak köre:
A kérelmet az nyújthatja be, aki a temetésről gondoskodni köteles.
A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:


aki a temetést szerződésben vállalta



akit az elhunyt végrendelete kötelez



végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozás előtt vele együtt élő házastársa
vagy élettársa



az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685 § b. pontja) a törvényes öröklés rendje szerint

A kérelemben feltüntetendő adatok:


a szállítandó halott neve



utolsó lakhelye



a halált okozó betegség neve



a halál napja



azoknak a helységeknek megnevezése, ahonnan és ahová a szállítás történik



a szállító jármű (a szállítás módjának) megnevezése



a szállítmány kísérőjének neve

Szükséges iratok:


az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata



a szállítást végző szándéknyilatkozata, hogy a kérelmező által kért feltételek mellett a szállítást
elvégzi



halottvizsgálati bizonyítvány

Nyomtatványok elérhetősége:
Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített.
Eljárási költségek:
Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. szerint illetékmentes.
Hol intézzem el?
A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent László út 5.)
Ügyintézési idő: Sommás eljárásban 8 nap
Kapcsolódó jogszabályok:
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv., valamint a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. tv. végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet
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Ügyintéző neve, elérhetősége:
A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.:
06/45 415-170
Ügytípus megnevezése: Vásár és piac létesítéséhez szükséges szakhatósági hozzájáruláshoz
Ügytípus rövid leírása:
Az üzemeltető vagy fenntartó a vásár, piac üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet a
vásár, piac helye szerint illetékes jegyzőnél nyújtja be. A jegyző a bejelentéséről értesíti a járási
népegészségügyi osztályt. A szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a járási népegészségügyi
osztály helyszíni szemlét tart, melynek során ellenőrzi a higiénés, az egészségvédelmi és az ivóvízminőségi követelményeket a települési hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi és járványügyi
előírások (szennyvíz-elvezetés, hulladéktárolás és –elhelyezés módja), illetve a kémiai biztonságra és a
nemdohányzók védelmére vonatkozó követelmények teljesítését is.
Jogosultak köre: Természetes személy, jogi személy továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet
Eljárási költségek:
A szakhatósági állásfoglalás díja 30.000 Ft, melyet készpénz-átutalási megbízáson vagy banki
átutalással kell befizetni.
Hol intézzem el?
Az ügyfél a kérelmet az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél nyújtja be aki ezt megküldi a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály részére 4600
Kisvárda, Szent László u. 5.
Ügyintézési idő: 15 nap.
Kapcsolódó jogszabályok:
-

A vásárokról, piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a
kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény,

-

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet,

-

a

fertőző

betegségek

és

járványok

megelőzése

érdekében

szükséges

járványügyi

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) MN. rendelet és
-

a nemdohányzók védelméről, a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény,

-

a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet,

-

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet

Ügyintéző neve, elérhetősége: A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott
szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.: 06/45 415-170

Ügytípus megnevezése: Sír, sírbolt felnyitása
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Ügytípus rövid leírása:
A sír vagy sírbolt felnyitásához a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának engedélye szükséges.
Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából
történő megbontása. Urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt felnyitásához, továbbá hagyományos sírhelyre
rátemetett urna kivételéhez a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának engedélyére nincs szükség.
Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír, sírbolt felnyitására engedélyt csak hamvasztás, más
temetési helyre áthelyezés és rátemetés céljából, ill. a nyomozó hatóság rendelkezésére adható.
Jogosultak köre:
Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet: A rátemetés valamint a holttest újratemetése vagy hamvasztása
céljából történő sírnyitást a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse kérheti.
Szükséges iratok:


az eltemetett halott halotti anyakönyvi kivonata



a temetkezési hely sírboltkönyv kivonata, amely tartalmazza az adott sírhelyben, koporsóban
vagy urnában eltemetettek számát, valamint a temetés időpontját



a halottvizsgálati bizonyítvány hiteles másolata



ha a kérelmező örökös, az öröklést igazoló okiratot



a kiürítéssel összefüggésben szükséges áttemettetés vagy hamvasztás céljából történő sírnyitás
esetén a sírnyitási engedély kérelem – amennyiben azt nem az örökös nyújtja be – az
eltemettető (örökösének) hitelt érdemlő nyilatkozata arról, hogy nem kíván gondoskodni az
áttemettetésről vagy hamvasztásról



tudományos, illetőleg kutatási célból történő sírnyitás esetén a sírnyitás céljának igazolása

Az eltemetéstől számított tizenöt éven túl a sírnyitáshoz nem kell a népegészségügyi feladatkörében
eljáró járási hivatal engedélyét beszerezni.
Nyomtatványok elérhetősége:
Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített.
Eljárási költségek:
Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. szerint illetékmentes.
Hol intézzem el?
A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent László út 5.)
Ügyintézési idő: Sommás eljárásban 8 nap
Kapcsolódó jogszabályok:
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv., valamint a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. tv. végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet
Ügyintéző neve, elérhetősége:
A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.:
06/45 415-170
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Ügytípus megnevezése: Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívül történő ravatalozás
engedélyezése
Ügytípus rövid leírása:
Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen (temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen
templomban, altemplomban, templomkertben, történeti kertben, urnacsarnokban vagy más építményben
és területén lévő, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál)
kívül történő ravatalozásra csak a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának engedélye beszerzését
követően kerülhet sor.
Jogosultak köre:
A kérelmet az nyújthatja be, aki a temetésről gondoskodni köteles.
A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:


aki a temetést szerződésben vállalta



aki arra az elhunyt végrendelete kötelez



végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa
vagy élettársa



az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b. pontja a törvényes öröklés rendje szerint)



ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy kötelezettségét nem
teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat
polgármestere gondoskodik

A kérelemben feltüntetendő adatok:


a kérelmező neve, lakcíme



a kérelmező nyilatkozata arról, hogy ő a sírhely felett rendelkezni jogosult személy vagy annak
örököse



a temetőn vagy temetési helyen kívül történő ravatalozás indoka (az ingatlan tulajdonosa,
bérlője, használója, stb. beleegyező nyilatkozata)



a ravatalozás helye, időpontja



a ravatalozást végző temetkezési szolgáltató azonosítására szolgáló adatok



a ravatalozás helyszínére történő halottszállítás időpontja, a jármű adatai, a ravatalozás módja
(zárt vagy nyitott koporsó)

Szükséges iratok:


az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata



a temetkezési szolgáltató szándéknyilatkozata, hogy a kérelmező által kért feltételek mellett a
ravatalozást elvégzi

Nyomtatványok elérhetősége:
Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített.
Eljárási költségek:
Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. szerint illetékmentes.
Hol intézzem el?
A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent László út 5.)
Ügyintézési idő: Sommás eljárásban 8 nap
Kapcsolódó jogszabályok:
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A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv.,
az 1999. évi XLIII. tv. végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet
Ügyintéző neve, elérhetősége:
A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.:
06/45 415-170
Ügytípus megnevezése: Fürdőhely kijelölése
Ügytípus rövid leírása:
A vízparti terület tulajdonosának/üzemeltetőjének kérelmére a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
fürdőhely kijelölési eljárást folytat le, mely keretében helyszíni szemlét tart a szakhatóságok, a fürdőhely
fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője és a fürdőhely kijelölését kérelmező
részvételével.
Jogosultak köre:
A kérelmet a fürdőhely üzemeltetésének tervezett megnyitása előtt a fürdőhely üzemeltetőjének kell
legalább 30 nappal benyújtani a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához. A fürdőhely üzemeltetője
a fürdőhely tulajdonosa, vagy akire a tulajdonos a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről,
valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm.
rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítését írásbeli megállapodásban átruházta.
Szükséges iratok:
Kérelem

a

fürdőhely

kijelölésére

(tartalmi

elemei

jogszabályban

nem

meghatározottak,

de

elengedhetetlen) az alábbi adatok feltüntetése:
-

tulajdonos

neve,

címe,

elérhetősége,

üzemeltető

neve,

címe,

elérhetősége,

írásbeli

megállapodás a tulajdonos és az üzemeltető között az üzemeltetési jog átadására, fürdőhely
meghatározására
-

üzemeltetési szabályzat (a fürdőhely szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos
részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi
előírásokat tartalmazó dokumentum)

Nyomtatványok elérhetősége:
Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített.
Eljárási költségek:
Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM. rendelet 1. sz. melléklete IV. 4. pontja szerinti igazgatási
szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor meg kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással.
A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell, a befizetés megtörténte a postai feladóvevény,
ill. az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.
Hol intézzem el?
A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent László út 5.)
Ügyintézési idő:
Teljes eljárásban: 60 nap
Kapcsolódó jogszabályok:
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78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a
természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről
Ügyintéző neve, elérhetősége:
A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.:
06/45 415-170
Ügytípus

megnevezése:

Veszélyes

anyagokkal

és

veszélyes

készítményekkel

végzett

tevékenység bejelentése
Ügytípus rövid leírása:
A veszélyes anyagokkal, ill. veszélyes keverékkel foglalkozásszerűen végzett tevékenység a felhasznált
anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
A tevékenység megkezdésével egyidejűleg ezt köteles bejelenteni az egészségügyi államigazgatási
szervnek. A bejelentést az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint,
elektronikus úton kell megtenni a telephely, illetve ennek hiánya esetén a székhely szerint illetékes
egészségügyi államigazgatási szervnek. A bejelentést meg kell ismételni a bejelentő, illetőleg a
bejelentett tevékenység azonosításához szükséges bármely adat megváltozása esetén.
Jogosultak köre: Természetes személy, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet.
Szükséges iratok:
A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek
részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM. rendelet 13. számú melléklete szerint, elektronikus
úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon történik.
A bejelentő vagy a bejelentett tevékenység azonosításához szükséges bármely adat megváltozása
esetén a változást az említett 44/2000 (XII.27.) EüM. rendelet 13. számú melléklete szerint, elektronikus
úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon történik.
Nyomtatványok elérhetősége: a bejelentés www.antsz.hu/regisztrácio internetes felületen a Kémiai
Biztonsági Szakrendszeren keresztül tehető meg.
Eljárási költségek:
Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM. rendelet 1. sz. melléklete V. 2. pontja szerinti igazgatási
szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor meg kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az
eljáró hatóság számlaszáma: 10044001-00302285-00000000
Az igazgatási szolgáltatás díj befizetését igazoló bizonylatot a bejelentés felületen csatolandó
dokumentumként kell mellékelni.
Hol intézzem el?
www.antsz.hu/regisztrácio internetes felületen a Kémiai Biztonsági Szakrendszeren keresztül
Ügyintézési idő: 60 nap
Kapcsolódó jogszabályok:
-

2000. évi XXV. Tv. a kémiai biztonságról,

-

44/2000 (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól.
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Ügyintéző neve, elérhetősége: A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott
szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.: 06/45 415-170

Ügytípus

megnevezése:

Gyermekjóléti

és

gyermekvédelmi

szolgáltató

tevékenység

engedélyezési eljárásában történő szakhatósági közreműködés (Bölcsőde, mini bölcsőde és
munkahelyi bölcsőde családi bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthon és
utógondozó)
Ügytípus rövid leírása:
A működést engedélyező szerv megkeresésére a szakkérdés vizsgálata során a Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztálya helyszíni szemlét tart, melynek során a közegészségügyi, az ivóvízminőségi, a hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek, valamint a kémiai biztonságra és a
dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést vizsgálja .
Tájékoztató jellegű információk: A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel (tisztítószerek,
fertőtlenítőszerek) végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs
Rendszer keresztül be kell jelenteni.
Jogosultak köre: Természetes személy, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet.
Szükséges iratok:
A kérelmet a működést engedélyező szervnél kell benyújtani, mely szerv szakhatósági véleményezésre
megkeresi a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályt. Ügyfél kérelmére előzetes szakhatósági
állásfoglalás is kiadható, ebben az esetben a kérelmet a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához
kell benyújtani.
Nyomtatványok elérhetősége: Az ügyben formanyomtatvány nem rendszeresített.

A kérelemnek

tartalmaznia kell a tevékenységet végzőre és a tevékenységre vonatkozó alapadatokat.
Eljárási költségek: eljárási költség nincs
Hol intézzem el? A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent László
út 5.)
Ügyintézési idő: 15 nap a szakkérdés esetén, 8 nap az előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén
Kapcsolódó jogszabályok:

-

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

-

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint a
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30) NM rendelet,

-

a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló
44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet,

-

a

fertőző

betegségek

és

járványok

megelőzése

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) MN. rendelet

érdekében

szükséges

járványügyi
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-

a nemdohányzók védelméről, a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény,

-

a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet,

-

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

-

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet

-

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Ügyintéző neve, elérhetősége: A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott
szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.: 06/45 415-170

Ügytípus megnevezése: A tanulóifjúság üdülése és táborozása
Ügytípus rövid leírása A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló
12/1991.(V.18.) NM- rendelet alkalmazásában a 3 - 18 éves korcsoportra vonatkozóan kell eljárni. A
tábort szervezők

a tábor helyének és időpontjának, valamint a résztvevők számának megjelölésével –

kötelesek bejelenteni a tábort a tervezett megnyitása előtt 6 héttel a tábor helye szerint illetékes járási
hivatalnak.
Jogosultak köre:
Természetes személy, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
Szükséges iratok: Bejelentés melynek tartalmaznia kell:
- a tábort szervező nevét, székhelyét, természetes személy esetén a lakcímét is.
- a táborszervező képviseletére jogosult természetes személy neve, elérhetősége (telefon, email.)
- a táboroztatásra vonatkozó adatokat: a táborozás helye és időpontja valamint a táborozásban
résztvevők várható száma, turnusonként.
Nyomtatványok elérhetősége: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztálya által saját készítésű.
Eljárási költség: eljárási költség nincs.
Hol intézzem el? A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (4600 Kisvárda, Szent László
út 5.)
Ügyintézési idő: Bejelentés visszaigazolása 60 nap.
A tábor működése során a hatósági ellenőrzés a higiénés, egészségvédelmi követelmények az ivóvízellátás, szennyvíz-elvezetés hulladékkezelés, tisztálkodási és WC-használati lehetőség, a kémiai
biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásokra, a nemdohányzók védelmére, a gyermekek egészségi
állapotára vonatkozó nyilatkozatára terjed ki.
Kapcsolódó jogszabályok
-

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003.(X:28. )

-

egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős, szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi

Korm. rendelet
feltételeiről szóló 37/2007.(VII. 23.) Eü.M-SzMM együttes rendelet,
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-

a tanulóifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991.(V.18.)
NM rendelet

-

A veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes
szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet,

-

a

fertőző

betegségek

és

járványok

megelőzése

érdekében

szükséges

járványügyi

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) MN. rendelet
-

a nemdohányzók védelméről, a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény,

-

a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet,

-

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

Ügyintéző neve, elérhetősége: A Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adott
szakterülettel foglalkozó ügyintézői. Tel.: 06/45 415-170

Kisvárda, 2018. február 28.
Dr. Dienes Melinda hivatalvezető s.k.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala

