A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály ügyleírásai:

A Kormányhivatal keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezése
A közfürdő töltő-ürítő rendszerű medencéjének fertőtlenítéséhez való hozzájárulás
Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban alkalmazni kívánt technológiák engedélyezése
Az ivóvíz elosztása során végzendő vizsgálatokra vonatkozó éves vizsgálati program jóváhagyása
Az ivóvíz mintavételi helyek kijelölésére vonatkozó jóváhagyás az ivóvíz minőségi követelményeiről és
az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet alapján
Az ivóvíz szolgáltató mű vízkezelése során végzendő vizsgálatokra vonatkozó vizsgálati terv
jóváhagyása
Az ivóvíz-biztonság fenntartása érdekében szükséges intézkedések tervezésére és végrehajtására
irányuló eljárások összefoglalására szolgáló ún. ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata
Az ivóvíz-biztonság fenntartása érdekében szükséges intézkedések tervezésére és végrehajtására
irányuló eljárások összefoglalására szolgáló ún. ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása
Egészségügyi szolgáltató egészségügyi válságkezelési tervének jóváhagyása
Étrend-kiegészítő minőségi követelményektől történő eltérésének bejelentése

Különleges élelmiszerek minőségi követelményektől történő eltérésének bejelentése
Légi úton történő szúnyogirtás
Vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentése
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Ügytípus megnevezése:
A Kormányhivatal keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezése
Ügytípus rövid leírása:
A Kormányhivatal keretén kívül Családvédelmi Szolgálatot működtetni Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztálya által kiadott engedély birtokában lehet.
A tanácsadó Családvédelmi Szolgálatnak a tanácsadó, a válsághelyzet esetén történő segítségnyújtó,
illetve az oktatási intézményeken kívüli - a családtervezéssel kapcsolatos - ismeretterjesztő
tevékenységet egyaránt el kell látnia, feltéve, hogy a jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi
feltételekkel, és a tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezik.
Jogosultak köre:
A kérelmet a szolgáltató jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet képviseletére jogosult személy,
illetve természetes személy nyújthatja be.
Szükséges iratok:
Az engedély kiadása iránti kérelmet a szolgáltató nyújtja be, amelyben fel kell tüntetni:
a) a kérelmező (képviselet igénybevétele esetén a képviselő) nevét, lakcímét vagy székhelyét, a hatóság
döntésére való kifejezett kérelmet
b) a cégjegyzékszámot vagy a létesítő okirat bejegyzésének számát,
c) a tanácsadó helyiség címét, telefonszámát,
d) a tevékenység végzésében részt vevő személy(ek) nevét és címét, valamint
e) a rendszeres tanácsadás időpontját (nap, időtartam).
A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell a tevékenység végzésében részt vevő személy(ek) 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, valamint legalább egy személy
a) főiskolai képzésben szerzett védőnői szakképzettséget igazoló oklevelének másolatát, és
b) által elvégzett szakirányú tanfolyamról kiállított igazoló dokumentum hiteles másolatát.
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.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete IV. A másolat és kivonat illetéke:
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1. Az államigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat
illetéke – ha e Melléklet kivételt nem tesz – oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint,
idegen nyelvű másolat esetében 300 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100
forint.
2. Illetékmentes – az elektronikus úton benyújtott adóbevallások kivételével – az adóbevallás
másolata.
3. Az illetéket a másolat átvételekor az eredeti iraton illetékbélyeggel kell megfizetni.
4. Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz
szükséges.
5. A már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra vezetett olyan záradék, amely azt bizonyítja, hogy az
eredeti iraton változás nem történt, vagy azt kiegészítik, 1000 forint illeték alá esik.
Nyomtatványok elérhetősége:
Jelen eljárásban nincs a hatóságnak erre a célra rendszeresített formanyomtatványa.
Eljárási költségek:
Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény, mindenkor hatályos szövege állapítja meg.
Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).
Hol intézzem el?
Az engedélyezési eljárás lefolytatására és a működési engedély kiadására a tanácsadó Családvédelmi
Szolgálat által végzett tevékenység folytatására szolgáló tanácsadó helye szerint illetékes megyei
kormányhivatal jogosult.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Cím: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Postafiók: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 119.
Elektronikus cím: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
Telefon: 42/438-316, 501-008; Fax: 42/501-007
Ügyintézési határidő
Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő naptól számított 21 nap.
Kapcsolódó jogszabályok:
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat
működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
Ügyintéző neve, elérhetősége:
Dr. Kerékgyártó Judit népegészségügyi osztályvezető
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/119 mellék
e-mail: kerekgyarto.judit@szabolcs.gov.hu
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Román István
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Dr. Salzmann Marianna sk.
megyei tisztifőorvos
főosztályvezető

Ügytípus megnevezése:
A közfürdő töltő-ürítő rendszerű medencéjének fertőtlenítéséhez való hozzájárulás
Ügytípus rövid leírása:
A töltő-ürítő rendszerű medencék esetén csak akkor adagolható fertőtlenítőszer, ha
- a medence hidraulikai kialakítása megfelel a 37/1996. (X.18.) NM rendeletben foglaltaknak, és
- gyógymedence esetén a medence töltésére használt elismert ásványvíz, gyógyvíz gyógyászati
szempontból értékes, biológiailag aktív alkotórészeit a fertőtlenítés nem károsítja.
A víz összetételét meg nem változtató, fertőtlenítés célját szolgáló beavatkozás (pl. UV-besugárzás)
megengedett.
A fertőtlenítéshez a megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának hozzájárulása szükséges.
Jogosultak köre:
A hozzájárulás iránti kérelmet a közfürdő üzemeletető természetes személy, jogi személy esetén annak
képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője
nyújthatja be.
A kérelem, írásban terjeszthető elő. Természetes személy a kérelmet benyújthatja szóban is, ebben az
esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.
Szükséges iratok:
A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:
- kérelmező neve, lakcíme (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.
Nyomtatványok elérhetősége:
A kérelemhez a Népegészségügyi Főosztály formanyomtatványt 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.
Hol intézzem el?
Az eljáró hatóság a közfürdő telephelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal
népegészségügyi főosztálya.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
e-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FÔOSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 119. Telefon: (42)501-008 Fax: (42)501-007
E-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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Ügyintézési idő:
Az ügyintézési határidő 8 nap.
Kapcsolódó jogszabályok:
A 37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi
feltételeiről
Ügyintéző neve, elérhetősége:
Dr. Kerékgyártó Judit népegészségügyi osztályvezető, Bakó Valéria közegészségügyi-járványügyi
szakügyintéző, Laczkó András közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
e-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
A Népegészségügyi Főosztály adott szakterülettel foglalkozó szakügyintéző
(lásd: 1_sz_melléklet_SZSZBMKH_NF_Szakügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK)

Nyíregyháza, 2017. október 10.

Román István
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Dr. Salzmann Marianna sk.
megyei tisztifőorvos
főosztályvezető

Ügytípus megnevezése:
Ivó- és használati melegvíz-ellátásban alkalmazni kívánt technológiák engedélyezése
Ügytípus rövid leírása:
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 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.
Jogosultak köre:
A jóváhagyás iránti kérelmet az ivó- és használati melegvíz-ellátásban alkalmazni kívánt technológiát
forgalmazó természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem
minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője nyújthatja be
Szükséges iratok:
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
5. számú melléklet II. pontjában előírt követelmények szerint
Nyomtatványok elérhetősége:
A kérelemhez a Népegészségügyi Főosztály formanyomtatványt nem rendszeresített.
Eljárási költségek:
Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete IV.8. 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, illetve
az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.
Hol intézzem el?
Eljáró hatóság az észlelés helye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi
főosztálya.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
E-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
Ügyintézési idő:
Az ügyintézési határidő 8 nap.
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Kapcsolódó jogszabályok:
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
Ügyintéző neve, elérhetősége:
Dr. Kerékgyártó Judit népegészségügyi osztályvezető, Bakó Valéria közegészségügyi-járványügyi
szakügyintéző, Laczkó András közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
e-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
A Népegészségügyi Főosztály adott szakterülettel foglalkozó szakügyintéző
(lásd: 1_sz_melléklet_SZSZBMKH_NF_Szakügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK)

Nyíregyháza, 2017. október 10.

Román István
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Dr. Salzmann Marianna sk.
megyei tisztifőorvos
főosztályvezető

Ügytípus megnevezése:
Az ivóvíz elosztása során végzendő vizsgálatokra vonatkozó éves vizsgálati program jóváhagyása
Ügytípus rövid leírása:
Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált
laboratórium a vonatkozó rendelet 2. számú mellékletben meghatározottak alapján az illetékes hatóság
által évente jóváhagyott vizsgálati program szerint ellenőrizze.
Jogosultak köre:
A jóváhagyás iránti kérelmet az ivóvíz szolgáltató művet üzemeltető jogi személy esetén annak
képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője
nyújthatja be.
Szükséges iratok:
A kérelem írásban terjeszthető elő.
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,
Csatolandó dokumentumok:
- vizsgálati terv
Nyomtatványok elérhetősége:
A kérelemhez a Népegészségügyi Főosztály formanyomtatványt 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.
Hol intézzem el?
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Az 1000 m /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 megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya jár el.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
E-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
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Ügyintézési idő:
Az ügyintézési határidő 8 nap.
Kapcsolódó jogszabályok:
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
Ügyintéző neve, elérhetősége:
Dr. Kerékgyártó Judit népegészségügyi osztályvezető, Bakó Valéria közegészségügyi-járványügyi
szakügyintéző, Laczkó András közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
e-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
A Népegészségügyi Főosztály adott szakterülettel foglalkozó szakügyintéző
(lásd: 1_sz_melléklet_SZSZBMKH_NF_Szakügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK)

Nyíregyháza, 2017. október 10.

Román István
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Dr. Salzmann Marianna sk.
megyei tisztifőorvos
főosztályvezető

Ügytípus megnevezése:
Ivóvíz mintavételi helyek kijelölésére vonatkozó jóváhagyás az ivóvíz minőségi követelményeiről és az
ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet alapján
Ügytípus rövid leírása:
Az ún. önkontroll ivóvíz minőség ellenőrző minták levételére kijelölésre kerülő mintavételi pontok
jóváhagyása az adott vízellátási területet üzemeltető kérelme alapján, biztosítva a minták olyan földrajzi
elrendezését, amely kellő módon jellemzi az adott vízellátási körzetet.
Jogosultak köre:
A jóváhagyás iránti kérelmet az ivóvíz szolgáltató művet üzemeltető jogi személy esetén annak
képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője
nyújthatja be.
Szükséges iratok:
Az engedély iránti kérelemhez a következő iratokat kell benyújtani és a kérelemben az alábbi adatokat
kell közölni:
a) mintavételi pontok megadása, azok rövid indoklása;
b) az érintett földrajzi terület;
c) az érintett népesség;
d) a szolgáltatott víz napi átlagos mennyisége;
e) az esetlegesen érintett élelmiszer-termelés;
f) a vízminőség ellenőrzés módja és gyakorisága;
Nyomtatványok elérhetősége:
A kérelemhez a Népegészségügyi Főosztály formanyomtatványt 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.
Hol intézzem el?
3

Az 1000 m /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 megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya jár el.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
E-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FÔOSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 119. Telefon: (42)501-008 Fax: (42)501-007
E-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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Ügyintézési idő:
Az ügyintézési határidő 8 nap.
Kapcsolódó jogszabályok:
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
Ügyintéző neve, elérhetősége:
Dr. Kerékgyártó Judit népegészségügyi osztályvezető, Bakó Valéria közegészségügyi-járványügyi
szakügyintéző, Laczkó András közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
e-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
A Népegészségügyi Főosztály adott szakterülettel foglalkozó szakügyintéző
(lásd: 1_sz_melléklet_SZSZBMKH_NF_Szakügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK)

Nyíregyháza, 2017. október 05.

Román István
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Dr. Salzmann Marianna sk.
megyei tisztifőorvos
főosztályvezető

Ügytípus megnevezése:
Az ivóvíz szolgáltató mű vízkezelése során végzendő vizsgálatokra vonatkozó vizsgálati terv
jóváhagyása
Ügytípus rövid 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.
Jogosultak köre:
A jóváhagyás iránti kérelmet az ivóvíz szolgáltató művet üzemeltető természetes személy, jogi személy
esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak
képviselője nyújthatja be.
Szükséges iratok:
A kérelem írásban terjeszthető elő. Természetes személy a kérelmet benyújthatja szóban is, ebben az
esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.
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
Nyomtatványok elérhetősége:
A kérelemhez a Népegészségügyi Főosztály formanyomtatványt nem rendszeresített.
Eljárási költségek:
Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete IV.6. 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, illetve
az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FÔOSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 119. Telefon: (42)501-008 Fax: (42)501-007
E-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

2

Hol intézzem el?
Az

eljáró

hatóság

a

vízmű

telephelye

szerint

területileg

illetékes

megyei

kormányhivatal

népegészségügyi főosztálya.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
e-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
Ügyintézési idő:
Az ügyintézési határidő 8 nap.
Kapcsolódó 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
Ügyintéző neve, elérhetősége:
Dr. Kerékgyártó Judit népegészségügyi osztályvezető, Bakó Valéria közegészségügyi-járványügyi
szakügyintéző, Laczkó András közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
e-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
A Népegészségügyi Főosztály adott szakterülettel foglalkozó szakügyintéző
(lásd: 1_sz_melléklet_SZSZBMKH_NF_Szakügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK)

Nyíregyháza, 2017. október 10.

Román István
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Dr. Salzmann Marianna sk.
megyei tisztifőorvos
főosztályvezető

Ügytípus megnevezése:
Az ivóvíz-biztonság fenntartása érdekében szükséges intézkedések tervezésére és végrehajtására
irányuló eljárások összefoglalására szolgáló ún. ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata
Ügytípus rövid leírása:
Az

üzemeltetőnek

az

ivóvízbiztonsági

terv

közegészségügyi

felülvizsgálatát

az

aktualizált

ivóvízbiztonsági terv benyújtásával, ötévente kell kérelmeznie
Jogosultak köre:
A jóváhagyás iránti kérelmet az ivóvíz szolgáltató művet üzemeltető jogi személy esetén annak
képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője
nyújthatja be
Szükséges iratok:
A kérelem írásban terjeszthető elő.
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,
Csatolandó dokumentumok:
- 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.
Nyomtatványok elérhetősége:
A kérelemhez a Népegészségügyi Főosztály formanyomtatványt nem rendszeresített.
Eljárási költségek:
Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete IV.18. 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, illetve
az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FÔOSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 119. Telefon: (42)501-008 Fax: (42)501-007
E-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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Hol intézzem el?
3

Az 1000 m /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 megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya jár el.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
E-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
Ügyintézési idő:
Az ügyintézési határidő 21 nap.
Kapcsolódó jogszabályok:
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
Ügyintéző neve, elérhetősége:
Dr. Kerékgyártó Judit népegészségügyi osztályvezető, Bakó Valéria közegészségügyi felügyelő, Laczkó
András közegészségügyi felügyelő
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
e-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
A Népegészségügyi Főosztály adott szakterülettel foglalkozó szakügyintéző
(lásd: 1_sz_melléklet_SZSZBMKH_NF_Szakügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK)

Nyíregyháza, 2017. október 10.

Román István
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Dr. Salzmann Marianna sk.
megyei tisztifőorvos
főosztályvezető

Ügytípus megnevezése:
Az ivóvíz-biztonság fenntartása érdekében szükséges intézkedések tervezésére és végrehajtására
irányuló eljárások összefoglalására szolgáló ún. ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása
Ügytípus rövid leírása:
3

A fogyasztók számára évi átlagban 10 m /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 megyei kormányhivatal népegészségügyi
főosztálya a jóváhagyó határozatban az ivóvízbiztonsági tervben foglaltakon túl további feltételeket
határoz meg, az ivóvízminőség biztonságának és elfogadhatóságának folyamatos, következetes
biztosítására, valamint az ivóvízbiztonsági terv továbbfejlesztésére vonatkozóan.
Jogosultak köre:
A jóváhagyás iránti kérelmet az ivóvíz szolgáltató művet üzemeltető jogi személy esetén annak
képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője
nyújthatja be
Szükséges iratok:
A kérelem írásban terjeszthető elő.
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,
Csatolandó dokumentumok:
- a jóváhagyásra irányuló kérelemhez az üzemeltető az Országos Közegészségügyi központ (a
továbbiakban: OKK) szakvéleményét csatolja,
-

vízbiztonsági

terv,

a

vonatkozó

rendelet

6.

számú mellékletében

meghatározott

tartalmi

követelményekkel
Nyomtatványok elérhetősége:
A kérelemhez a Népegészségügyi Főosztály formanyomtatványt nem rendszeresített.
Eljárási költségek:
Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete IV.17. pontja szerinti igazgatási
szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. A díj

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FÔOSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 119. Telefon: (42)501-008 Fax: (42)501-007
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megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve
az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.
Hol intézzem el?
3

Az 1000 m /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 megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya jár el.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
E-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
Ügyintézési idő:
Az ügyintézési határidő 21 nap.
Kapcsolódó jogszabályok:
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
Ügyintéző neve, elérhetősége:
Dr. Kerékgyártó Judit népegészségügyi osztályvezető, Bakó Valéria közegészségügyi-járványügyi
szakügyintéző, Laczkó András közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
e-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
A Népegészségügyi Főosztály adott szakterülettel foglalkozó szakügyintéző
(lásd: 1_sz_melléklet_SZSZBMKH_NF_Szakügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK)

Nyíregyháza, 2017. október 10.

Román István
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Dr. Salzmann Marianna sk.
megyei tisztifőorvos
főosztályvezető

Ügytípus megnevezése:
Egészségügyi szolgáltató egészségügyi válságkezelési tervének jóváhagyása
Ügytípus rövid leírása:
Egészségügyi válsághelyzet és különleges jogrend időszakára egészségügyi válsághelyzeti terv (a
továbbiakban: Terv) készítésére kötelezett valamennyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltató, a járóbeteg-szakellátás körében a rendelőintézeti szakrendelő és a nappali kórház (a
továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltató).
A Terv elkészítéséről, naprakész állapotban tartásáról, valamint a végrehajtásában érintett személyekkel
való megismertetéséről a terv készítésére kötelezett egészségügyi szolgáltató vezetője (a továbbiakban:
a tervezésért felelős személy) gondoskodik.
A Tervet előzetesen egyeztetni kell a védelmi igazgatás helyi, illetve területi szerveivel, a megyei védelmi
bizottsággal, továbbá mindazokkal a szervekkel, amelyek közreműködése a Terv végrehajtásához
szükséges. Az elkészült tervet a népegészségügyi szakigazgatási szerv hagyja jóvá, a terv
felterjesztésének határideje a működési engedély kézhezvételétől számított 180 nap.
A tervezésért felelős személy a Tervet évente március 31-éig köteles felülvizsgálni, amelynek
eredményéről a Tervet jóváhagyó szervet értesíti. Ha a felülvizsgálat eredményeképpen a Terv
módosítása szükséges, a fentiek szerint kell a módosítást jóváhagyásra felterjeszteni. Ha az
egészségügyi szolgáltatónál a Tervben foglaltakra is kiható lényeges változás következik be, beleértve a
tulajdonos- illetve fenntartóváltást is, a tervet a változást követő 60 napon belül kell módosítani és
jóváhagyásra felterjeszteni.
Jogosultak köre:
Tervezésért felelős személy (egészségügyi szolgáltató vezetője).
Szükséges iratok:
A kérelem írásban nyújtható be.
A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)
Az ügyfél (és képviselet igénybevétele esetén képviselőjének) neve, lakcíme vagy székhelye, az
ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme
A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
Az egészségügyi szolgáltató katasztrófaterve (3 példányban)
Nyomtatványok elérhetősége:
Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok. Jelen
eljárásban nincs a hatóságnak erre a célra rendszeresített formanyomtatványa.
Eljárási költségek:
Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg.
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4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 119. Telefon: (42)501-008 Fax: (42)501-007
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Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).
Hol intézzem el?
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Cím: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Postafiók: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 119.
Elektronikus cím: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
Telefon: 42/438-316, 501-008; Fax: 42/501-007
Ügyintézési folyamat leírása:
A hatóság a megadott adatok alapján, szükség esetén helyszíni szemle tartása után dönt az
egészségügyi válságkezelési terv jóváhagyásáról.
Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok:
A Tervet előzetesen egyeztetni kell a védelmi igazgatás helyi, illetve területi szerveivel, a megyei védelmi
bizottsággal, továbbá mindazokkal a szervekkel, amelyek közreműködése a Terv végrehajtásához
szükséges. A megyei védelmi bizottsággal történő előzetes egyeztetést a megyei tiszti főorvos
koordinálja. A tervezésért felelős személy a Terv elkészítése érdekében, a szükséggyógyintézetek
telepítéséhez, illetve működtetéséhez, valamint az egészségügyi válsághelyzeti ellátáshoz szükséges
objektumokra, személyi állományra és technikai eszközökre, szolgáltatásokra vonatkozó igényeket
megküldi a megyei tiszti főorvos részére. A Tervet a tervezésért felelős személy a területileg illetékes
megyei vagy fővárosi védelmi bizottság elnökének ellenjegyzésével ellátva, két példányban a megyei
tiszti főorvosnak terjeszti fel jóváhagyásra. A jóváhagyott Tervet a jóváhagyástól számított 60 napon
belül a megyei tiszti főorvos megküldi a területileg illetékes megyei vagy fővárosi védelmi bizottság
elnökének.
A fentiektől eltérően a honvédelemért felelős miniszter felügyelete alatt álló egészségügyi szolgáltató
esetében a Tervet a tervezésért felelős személy a honvédelemért felelős miniszter egyetértésével két
példányban az országos tiszti főorvosnak terjeszti fel jóváhagyásra. A jóváhagyott Tervet a
jóváhagyástól számított 60 napon belül a terv elkészítéséért felelős személy megküldi a területileg
illetékes megyei vagy fővárosi védelmi bizottság elnökének.
Ügyintézési határidő:
Az ügyintézési határidő 60 nap.
Kapcsolódó jogszabályok:
Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti tervének tartalmi követelményeiről, valamint
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet
Ügyintéző neve, elérhetősége:
Dr. Kerékgyártó Judit népegészségügyi osztályvezető
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/119 mellék
e-mail: kerekgyarto.judit@szabolcs.gov.hu
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A Népegészségügyi Főosztály adott szakterülettel foglalkozó szakügyintéző
(lásd: 1_sz_melléklet_SZSZBMKH_NF_Szakügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK)

Nyíregyháza, 2017. október 10.

Román István
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Dr. Salzmann Marianna sk.
megyei tisztifőorvos
főosztályvezető

Ügytípus megnevezése:
Étrend-kiegészítő minőségi követelményektől történő eltérésének bejelentése
Ügytípus rövid leírása:
Az étrend-kiegészítő termék minőségi követelményeknek meg nem felelését észlelő személy, illetve az
előállító vagy forgalmazó a tudomására jutást követően haladéktalanul köteles értesíteni a megyei
kormányhivatal népegészségügyi főosztályát.
Jogosultak köre:
Az eltérés észlelője, előállító vagy forgalmazó
Szükséges iratok:
A bejelentő személyes adatai, előállító és/vagy forgalmazó adatai, a kifogásolt termék azonosítására
szolgáló adatok (pl.: termék megnevezése, gyártási száma, notifikációs száma, csomagolása)
Nyomtatványok elérhetősége:
A bejelentéshez a Népegészségügyi Főosztály formanyomtatványt nem rendszeresített.
Eljárási költségek:
Nincs
Hol intézzem el?
Eljáró hatóság az észlelés helye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi
főosztálya.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
e-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
Ügyintézési idő:
Soron kívül
Kapcsolódó jogszabályok:
A 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet az étrend-kiegészítőkről
Ügyintéző neve, elérhetősége:
Dr. Kerékgyártó Judit népegészségügyi osztályvezető, Bakó Valéria közegészségügyi-járványügyi
szakügyintéző, Laczkó András közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FÔOSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 119. Telefon: (42)501-008 Fax: (42)501-007
E-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
e-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu

A Népegészségügyi Főosztály adott szakterülettel foglalkozó szakügyintéző
(lásd: 1_sz_melléklet_SZSZBMKH_NF_Szakügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK)

Nyíregyháza, 2017. október 10.

Román István
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Dr. Salzmann Marianna sk.
megyei tisztifőorvos
főosztályvezető

Ügytípus megnevezése:
Különleges élelmiszerek minőségi követelményektől történő eltérésének bejelentése
Ügytípus rövid leírása:
Ha a különleges táplálkozási célú élelmiszer meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem
felelését az azt foglalkozása során felhasználó személy, az előállító vagy a forgalmazó észleli, erről a
tudomására jutást követően haladéktalanul köteles értesíteni a megyei kormányhivatal népegészségügyi
főosztályát.
Jogosultak köre:
Az eltérés észlelője, előállító vagy forgalmazó
Szükséges iratok:
A bejelentő személyes adatai, előállító és/vagy forgalmazó adatai, a kifogásolt termék azonosítására
szolgáló adatok (pl.: termék megnevezése, gyártási száma, notifikációs száma, csomagolása)
Nyomtatványok elérhetősége:
A bejelentéshez a Népegészségügyi Főosztály formanyomtatványt nem rendszeresített.
Eljárási költségek:
Nincs
Hol intézzem el?
Az eljáró hatóság az észlelés helye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi
főosztálya.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
e-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
Ügyintézési idő:
Soron kívül
Kapcsolódó jogszabályok:
A 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről
Ügyintéző neve, elérhetősége:
Dr. Kerékgyártó Judit népegészségügyi osztályvezető, Bakó Valéria közegészségügyi-járványügyi
szakügyintéző, Laczkó András közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FÔOSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 119. Telefon: (42)501-008 Fax: (42)501-007
E-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
e-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu

A Népegészségügyi Főosztály adott szakterülettel foglalkozó szakügyintéző
(lásd: 1_sz_melléklet_SZSZBMKH_NF_Szakügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK)

Nyíregyháza, 2017. október 10.

Román István
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Dr. Salzmann Marianna sk.
megyei tisztifőorvos
főosztályvezető

Ügytípus megnevezése:
Légi úton történő szúnyogirtás
Ügytípus rövid leírása:
Szúnyogirtó szer és szúnyoglárvairtó szer légi úton csak az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)
engedélyével juttatható ki a környezetbe.
Légi úton történő szúnyogirtás és szúnyoglárvairtás egészségügyi gázmester szakmai irányításával
végezhető.
A légi úton történő szúnyoglárvairtáshoz entomológiai (felsőfokú biológiai végzettséggel és rovartani
ismeretekkel rendelkező személy) szakképzettséggel rendelkező személy részvétele is szükséges.
Jogosultak köre:
A kérelmet benyújthatja természetes személy, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet.
Szükséges iratok:
A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:
a) kérelmező neve (megnevezése), lakcíme (székhelye vagy telephelye),
b) a légi szúnyogirtás tervezett területe, település, településrész megnevezése, terület mérete [ha]
c) a légi járműre vonatkozó adatok:
- légi jármű típusa,
- tulajdonosa (üzemeltetője) neve, telephelye,
d) ULV- szórófejek száma, típusa, illetve granulátumszóró berendezés típusa,
e) a légijármű fel-, és leszállóhelyének pontos helye,
f)

a tervezett kezelések száma,

g) az egyes kezelések tervezett időpontja (tartalék napot megjelölve),
h) az egyes kezelésekre alkalmazni kívánt szúnyogirtó/szúnyoglárvairtó szer megnevezése,
mennyisége (liter/hektár, kg/hektár)
i)

a kezelésekért felelős egészségügyi gázmester/entomológus neve, lakcíme, telefonszáma,
oklevelének száma.

j)

egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére jogosító engedély száma, kelte.

Benyújtandó iratok:
-

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

-

Szúnyoglárvairtás esetén entomológus szakképzettséggel rendelkező személy részvételre

-

az illetékes természetvédelmi hatóság szakvéleménye (védett természeti területeket érintő

vonatkozó nyilatkozata,
védekezés esetén),
-

kérelmező nyilatkozata, hogy a légi szúnyogirtásra vonatkozóan a szúnyogirtás megrendelőjével
kötött érvényes szerződéssel (megállapodással) rendelkezik.

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FÔOSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 119. Telefon: (42)501-008 Fax: (42)501-007
E-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:
-

eredetiben vagy

-

hiteles másolatban vagy

-

az eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Nyomtatványok elérhetősége:
A tájékoztató a www.antsz.hu oldalon a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton
belül elérhető.
Eljárási költségek:
Az eljárásért az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú melléklete IX.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
feladóvevénnyel, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.
Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségről, a díj meg nem fizetéséről, a díjfizetési
kötelezettség alóli mentességről szóló tájékoztató a www.antsz.hu oldalon a „Hatósági ügyintézés/Egyéb
fontos információk” menüponton belül elérhető.
Hol intézzem el?
A kérelmet közvetlenül az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz kell megküldeni
-

a 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. postai,

-

vagy a jarvanyugy@szabolcs.gov.hu e-mail címre,

-

vagy a 06-1/215-5311 fax számra.

Az általános ügyintézési folyamat leírását a www.antsz.hu – „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos
információk” menüponton belül található meg.
Ügyintézési idő:
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvényben
foglaltak szerint. (21 nap)
Egyéb tudnivalók:
Az OTH határozat formájában adja ki a légi úton történő szúnyogirtást. Az engedélyes a kezelés
megkezdése előtt köteles értesíteni:
•

a területileg illetékes hatóságokat:
-

az MKH Népegészségügyi Főosztályát a kezelés megkezdése előtt 48 órával annak pontos
időpontjáról, helyéről,

-

az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF)
területileg illetékes felügyelőségét védett természeti területek kezelésekor,

•

az érintett település lakosságát.

Kapcsolódó jogszabályok:
-

Az Országos Epidemiológiai Központ Dezinszekciós és Deratizációs osztálya által kiadott
„Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés
szakmai irányelveiről” című kiadványa.
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-

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

Ügyintéző neve, elérhetősége:
Dr. Balogh Irén főosztályvezető-helyettes, járványügyi osztályvezető
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/130 mellék Fax: 06-42-501-007
e-mail: jarvanyugy@szabolcs.gov.hu
A Népegészségügyi Főosztály adott szakterülettel foglalkozó szakügyintéző
(lásd: 1_sz_melléklet_SZSZBMKH_NF_Szakügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK)

Nyíregyháza, 2017. október 10.

Román István
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Dr. Salzmann Marianna sk.
megyei tisztifőorvos
főosztályvezető

Ügytípus megnevezése:
Vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentése
Ügytípus rövid leírása:
Az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalmazónak az ivó- és használati melegvíz-ellátásban
vízzel közvetlenül érintkező anyagokat, termékeket a kormányhivatal felé be kell jelenteni.
A bejelentés tudomásulvételét a kormányhivatal a bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül
visszaigazolja és a használat feltételeit meghatározza.
A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek ötévente a
kormányhivatalnál kell kérelmezni, ha a kormányhivatal ettől eltérő időt nem határoz meg.
Jogosultak köre:
A bejelentést az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagokat,
termékeket forgalmazó természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi
személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője nyújthatja be
Szükséges iratok:
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
5. számú melléklet II. pontjában előírt követelmények szerint
Nyomtatványok elérhetősége:
A kérelemhez a Népegészségügyi Főosztály formanyomtatványt nem rendszeresített.
Eljárási költségek:
Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete IV.8. 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, illetve
az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.
Hol intézzem el?
Eljáró hatóság az észlelés helye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi
főosztálya.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
E-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
Ügyintézési idő:
Az ügyintézési határidő 8 nap.

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FÔOSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 119. Telefon: (42)501-008 Fax: (42)501-007
E-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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Kapcsolódó jogszabályok:
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
Ügyintéző neve, elérhetősége:
Dr. Kerékgyártó Judit népegészségügyi osztályvezető, Bakó Valéria közegészségügyi-járványügyi
szakügyintéző, Laczkó András közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel: 06-42-501-008/129 mellék Fax: 06-42-501-007
e-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
A Népegészségügyi Főosztály adott szakterülettel foglalkozó szakügyintéző
(lásd: 1_sz_melléklet_SZSZBMKH_NF_Szakügyintézők_ELÉRHETŐSÉGEK)

Nyíregyháza, 2017. október 10.
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megyei tisztifőorvos
főosztályvezető
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Lívia
Szabóné Földi Ildikó

Járványügy / főosztályvezető-helyettes, osztályvezető

Járványügy / közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző

Járványügy / közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző

Járványügy / közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző

Balázsi Ildikó
Bogdándi István
Papp Tibor
Siska Ágnes

Megyei vezető védőnő / igazgatási szakügyintéző

Egészségfejlesztés / egészségfejlesztési szakügyintéző

Szűrési koordináció / egészségfejlesztési szakügyintéző
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szakügyintéző

siska.agnes@szabolcs.gov.hu

papp.tibor@szabolcs.gov.hu

bogdandi.istvan@szabolcs.gov.hu

balazsi.ildiko@szabolcs.gov.hu

Hadobásné Kiss Hedvig hadobasne.hedvig@szabolcs.gov.hu

Megyei vezető ápoló / igazgatási szakügyintéző

szabone.ildiko@szabolcs.gov.hu

balogh.iren@szabolcs.gov.hu

laczko.andras@szabolcs.gov.hu

Laczkó András

bako.valeria@szabolcs.gov.hu

kerekgyarto.judit@szabolcs.gov.hu

E-mail cím

Környezet- és település-egészségügy / Élelmezés- és
táplálkozás-egészségügy / közegészségügyi-járványügyi
szakügyintéző
Környezet- és település-egészségügy / igazgatási
szakügyintéző
Kémiai biztonság / közegészségügyi-járványügyi
szakügyintéző

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy / Környezet- és
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