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Ügytípus leírások 

 

1. Boncolás nélküli hamvasztás engedélyezése 

2. Exhumáláshoz és rátemetéshez szükséges sírnyitás engedélyezése 

3. Temetőn kívüli ravatalozás engedélyezése 

4. Nemzetközi halottszállítás engedélyezése 

5. 15 napon túli koporsós temetés engedélyezése 

6. Egészségügyi szolgáltatások működési engedélyezése 

7. Egészségügyi szolgáltatás végzésére jogosító működési engedély módosítási 

eljárása 

8. Egészségügyi szolgáltatásban történő közreműködés működési engedélyezése 

9. Praxisjog engedélyezése 

10. Egészségügyi szolgáltatásra jogosító működési engedély visszavonása 

11. Működési nyilvántartásba vétel megújításához szükséges gyakorlat igazolása 

12. Személyes közreműködői/Szabadfoglalkozású tevékenység bejelentése 

13. Betegszállítás engedélyezése 

14. Táboroztatás bejelentése 

15. Élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárás 

16. Kozmetikai termékek gyártási tevékenységének engedélyezése 

17. Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása   

18. Szezonális medencék üzemeltetésének engedélyezése 

19. Természetes fürdőhely kijelölésének engedélyezése 

20. Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése 

21. Veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel végzett tevékenység 

bejelentésének/változás bejelentésének fogadása, visszaigazolása 

22. A Családvédelmi Szolgálat eljárása 

23. Védőoltás alóli mentesítés iránti eljárás 

24. Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése iránti kérelem 

25. A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, 

helyiségeket, közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket a 

meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzéstől eltérő engedély iránti 

kérelem 

26. Töltő-ürítő medencék gyógyvize fertőtlenítéséhez való hozzájárulás megadására 

irányuló kérelem 

27. Sterilizáló berendezések vizsgálata tesztpreparátumokkal 

28. Üzemeltető éves ivóvíz vizsgálati programjának jóváhagyása 

29. Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása 
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30. Ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata 

31. Vízmintavételi helyek jóváhagyása 

32. Ivóvíz kezelési technológiák működésének ellenőrzésére vonatkozó éves 

vizsgálati terv jóváhagyása 
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1. Ügytípus megnevezése Boncolás nélküli hamvasztás engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
elhalálozás helye szerinti, népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatala: Mezőtúri Járási 
Hivatal, beleértve a Kunszentmártoni Járási Hivatal 
illetékességi területét is 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
- halottvizsgálati bizonyítvány (6 példányos) 

- a legközelebbi hozzátartozó kérelme (nyilatkozata) a 

hamvasztás elvégzéséhez 

- meghatalmazás, amennyiben nem közvetlen 

hozzátartozó jár el az ügyben 

- az elhunyt kórbonctani vizsgálatára, valamint      

elhamvaszthatóságára vonatkozó, még életében tett 

nyilatkozata (végrendelkezés esetén) 

- a háziorvos hozzájárulása kórbonctani vizsgálat 

mellőzéséhez 
Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 
Illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Természetes halál esetén, ha a holttest boncolására nem 
kerül sor, a holttest elhamvaszthatóságát a megyei 
kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró 
járási hivatala engedélyezi. Az engedélyezés a 
hiánytalanul kitöltött halottvizsgálati bizonyítvány 
valamennyi példányán a járási tiszti(fő)orvos aláírásával 
történik. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen:  
5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 
 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

8 nap, ezen belül az ügy sürgősségére tekintettel 
lehetőség szerint azonnal 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
- Kérelem boncolás nélküli hamvasztáshoz  

- Háziorvos/kezelőorvos hozzájárulása kórbonctani 

vizsgálat mellőzéséhez 

- Meghatalmazás 

mailto:mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu


4 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 
- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

- A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos 

eljárásról szóló 351/2013.(X.4.) Korm. rendelet 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 
Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szóló 
2016. évi CL. törvény alapján.  
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2. Ügytípus megnevezése: Exhumáláshoz és rátemetéshez szükséges sírnyitás 

engedélyezése 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  

eltemetés helye szerinti, népegészségügyi feladatkörében 

eljáró járási hivatala: Mezőtúri Járási Hivatal, beleértve a 

Kunszentmártoni Járási Hivatal illetékességi területét is 

  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
- Temetési hely felett rendelkezni jogosultnak vagy 

annak örökösének kitöltött exhumálási kérelme 

-  Temetési hely felett rendelkezni jogosultnak vagy 

annak örökösének kitöltött sírbontási kérelme 

- Több közeli hozzátartozó esetén  meghatalmazásuk 

- Felnyitni kívánt sírhely nyilvántartásának adatai 

- Meghatalmazás, amennyiben nem hozzátartozó jár el 

(pl. temetkezési szolgáltató) 

- Halottvizsgálati bizonyítvány 
Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 
Illetékmentes 

 

Alapvető eljárási szabályok: Sírnyitáshoz csak az eltemetéstől számított 15 éven belül 

szükséges a hivatal engedélyét beszerezni. 

A kérelem benyújtását követően az engedélyezés 

határozat formájában történik. 
Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen:  
5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 

 
Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

8 nap, ezen belül az ügy sürgősségére tekintettel 
lehetőség szerint azonnal 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
- Nyilatkozattal egybekötött kérelem sírnyitás 

engedélyezéséhez exhumálás és rátemetés céljából 

- Meghatalmazás 

 

mailto:mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu
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Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. 
rendelet 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvény (Ákr.) 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szóló 
2016. évi CL. törvény alapján.  
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3. Ügytípus megnevezése: Temetőn kívüli ravatalozás engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

ravatalozás helye szerinti, népegészségügyi 

feladatkörében eljáró járási hivatala: Mezőtúri Járási 

Hivatal, beleértve a Kunszentmártoni Járási Hivatal 

illetékességi területét is 
 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- Kitöltött temetőn kívüli ravatalozás engedély iránti 
kérelem  

- Halottvizsgálati bizonyítvány másolata 
- Meghatalmazás 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 
Illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A kérelem benyújtását követően az engedélyezés 
határozat formájában történik. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen:  
5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

8 nap, ezen belül az ügy sürgősségére tekintettel 
lehetőség szerint azonnal 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A kérelem benyújtását követően az engedélyezés 

határozat formájában történik. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

- Kérelem temetőn kívüli ravatalozás engedélyezése 
iránt 

- Meghatalmazás  

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 
Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 
- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. 

mailto:mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu
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rendelet 

- Az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szóló 

2016. évi CL. törvény 

 
Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szóló 
2016. évi CL. törvény alapján.  
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4. Ügytípus megnevezése: Nemzetközi halottszállítás engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
halál megállapításának helye szerinti, népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatala: Mezőtúri Járási 
Hivatal, beleértve a Kunszentmártoni Járási Hivatal 
illetékességi területét is 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
- Halottvizsgálati bizonyítvány  

- Halotti anyakönyvi kivonat 

- Elhunyt személyes okmányai  

- A halottat szállító gépjármű forgalmai engedélye 

- Gépkocsivezető személyes okmánya Gépkocsikísérő 

személyes okmánya  

- Hozzátartozó kérelme a szállításhoz 

- Meghatalmazás ügyintézéshez  
 
A kérelemnek tartalmaznia kell: 
- a szállítandó halott nevét 
- anyja nevét 
- utolsó lakhelyét 
- a halál okának megnevezését 
- a halál napját 
- azoknak a helységeknek a megnevezését ahonnan és 

ahová a szállítás történik (az érkezési település 
feltüntetésével illetve a határátkelőhely 
megnevezésével) 

- a szállító jármű valamint a szállítás módjának a 
megjelölését 

- a szállítmány kísérőjének megnevezését 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 
Illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Az elhunyt külföldre szállításához engedély szükséges. 
Az erre vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a 
szállítandó halott nevét, anyja nevét, utolsó lakhelyét, a 
halál okának megnevezését, a halál napját, azoknak a 
helységeknek a megnevezését, ahonnan és ahová a 
szállítás történik, a szállító jármű, valamint a szállítás 
módjának megjelölését és a szállítmány kísérőjének 
megnevezését 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen:  
5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 
 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

mailto:mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu
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Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

8 nap, ezen belül az ügy sürgősségére tekintettel 
lehetőség szerint azonnal 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A hatóság a megadott adatok alapján, szükség esetén 
helyszíni szemle tartása után dönt az engedély 
megadásáról. Az engedélyben megállapított 
halottszállítási feltételek teljesítését a halottszállítás 
megkezdése előtt az eljáró hatóság ellenőrzi. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
Kérelem elhunyt külföldre történő szállításához 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 
- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm.  

 
Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény alapján 
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5. Ügytípus megnevezése: 15 napon túli koporsós temetés engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
a temetés helye szerinti népegészségügyi feladatkörében 
eljáró járási hivatala: Mezőtúri Járási Hivatal, beleértve a 
Kunszentmártoni Járási Hivatal illetékességi területét is 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
- az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának 

bemutatása 

- kérelem a 15 napon túli temetés engedélyezése iránt 

- eltemettetésre jogosultságot igazoló okirat másolata 

- halottvizsgálati bizonyítvány hiteles másolata 

 

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

- a kérelmező neve, lakcíme 

- kérelmező nyilatkozata arról, hogy ő az eltemettető 

- az elhunyt neve és a halál időpontja 

- a temetés időpontja 

- a temetést végző szolgáltató szándéknyilatkozata 
Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 
illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A kérelem benyújtását követően az engedélyezés 

határozat formájában történik. Az engedély legfeljebb a 

halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 45. 

napig szólhat 
Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen:  
5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 

 

Ügyfélfogadás ideje: 
Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  
Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

8 nap, ezen belül az ügy sürgősségére tekintettel 
lehetőség szerint azonnal 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
nincs 

mailto:mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu
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Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. 
rendelet 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvény (Ákr.) 

 
Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény alapján 
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6. Ügytípus megnevezése: Egészségügyi szolgáltatások működési engedélyezése  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

kérelmező telephelye szerinti, népegészségügyi 

feladatkörében eljáró járási hivatala: Mezőtúri Járási 

Hivatal, beleértve a Kunszentmártoni Járási Hivatal 

illetékességi területét is 
 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- az eljárás lefolytatásához szükséges adatokat a  
https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyo
mtatvanytar/eu_igazgatas honlapról „Hatósági 
ügyintézés” címszó alatt letölthető A, B, C és D jelű 
nyomtatványok tartalmazzák 

- az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló 
dokumentum (postai készpénz átutalási megbízási 
szelvény vagy banki átutalást igazoló dokumentum) 

- az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi 
feltételek (ideértve az ingatlant is) használatának 
jogcímét igazoló irat 

- közszolgáltatás esetén, ha az egészségügyi 
közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató 
megállapodás vagy szerződés útján teljesíti, az erre 
vonatkozó megállapodást, szerződést 

- az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során 
okozott kár megtérítésére, illetve sérelemdíj 
megfizetésére vonatkozó hatályos 
felelősségbiztosítási kötvénye másolatát vagy a 
biztosítási ajánlatot és a befizetett díjról szóló 
igazolást 

- szakmai program a 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet 
2. melléklete szerint 

- helyettesítő személy nyilatkozatát arról, hogy vállalja 
a kérelmező helyettesítését (alapellátás esetén) 

- a végezni kívánt egészségügyi szakma (szakmák) 
ellátásához szükséges tárgyi feltételek – ideértve a 
progresszivitási szinthez kapcsolódó feltételeket is – 
meglétére vonatkozó nyilatkozat 

- a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem állnak 
fenn a működési engedély kiadásának jogszabályban 
meghatározott kizáró okai 

- az egészségügyi tevékenységet végzők egészségügyi 
alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét 
közölni kell a kérelemben 

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
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Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Alapellátás esetén 30.000 Ft (telephelyenként) 

Rendelőintézet esetén 70.000 Ft (telephelyenként) 

Egyéb járóbeteg-szakellátás esetén (telephelyenként) 

35.000 Ft 

Egyéb egészségügyi szolgáltatás esetén (telephelyenként) 

30.000 Ft  

Készpénzátutalási megbízással/banki átutalással a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-

00301947-00000000 számlaszámára 
Alapvető eljárási szabályok: A kérelem benyújtását követően az engedélyezés 

határozati formában történik. 
Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap. 

Hiánypótlás, illetve helyszíni szemle esetén 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtására jogosító 

működési engedélyt, az alapellátást, az otthoni 

szakápolást, az otthoni hospice ellátást, a gyógyászati 

segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, a 

betegszállítást, az intézeten kívüli szülészeti és újszülött-

ellátási tevékenységet, a mentési tevékenységen belül 

rendezvény egészségügyi biztosítását, a bentlakásos 

szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett 

egészségügyi ellátást, az önálló járóbeteg-szakellátást – 

ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen 

végezhető ellátásokat – és a diagnosztikai szolgáltatást 

nyújtó egészségügyi szolgáltató esetén a járási hivatal 

adja ki. 

Az eljárás kérelemre indul. Az engedélyezési eljárás 

során az egészségügyi államigazgatási szerv helyszíni 

szemlét tarthat, mely során megvizsgálja, hogy az 

egészségügyi szolgáltató megfelel-e az engedélyezési 

kérelemben megjelölt egészségügyi szakmára vonatkozó 

- a miniszter rendeletében meghatározott - személyi, 

tárgyi és szakmai környezeti feltételeknek, az 

mailto:mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu
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egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges 

helyiségek megfelelnek-e a szakmai és közegészségügyi 

előírásoknak, valamint az egészségügyi szolgáltató 

rendelkezik-e a szolgáltatáshoz szükséges egyéb 

hozzájárulásokkal, engedélyekkel. 

Amennyiben az egészségügyi államigazgatási szerv az 

eljárásban helyszíni szemlét nem tartott, a működési 

engedély jogerőre emelkedésétől számított 60 napon 

belül helyszíni ellenőrzést tart az egészségügyi 

szolgáltató telephelyén. 

A határozatba foglalt egészségügyi szolgáltatás 

nyújtására jogosító működési engedély véglegessé 

válását követően kezdhető el a szolgáltatás. A határozat 

ellen fellebbezés nyújtható be. 
Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

A, B, C, és D adatlap: 

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomta
tvanytar/eu_igazgatas 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 
- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési    engedélyezési 

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

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

- Az 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és 

igazgatási tevékenységről 

- Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X.20.) 

ESzCsM rendelet 

- Egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 

17.) EüM rendelet 

- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 

30.) EüM rendelet 1. sz. melléklete 

- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 

- az iskolai egészségügyi ellátásról szóló 

26/1997.(IX.3.) NM rendelet 

- a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) 

ESZCSM rendelet 

- az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 

megelőzéséről, e tevékenységek szakmai 

minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. 

(VI. 18.) EüM rendelet 

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
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- a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának 

egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 

- a gyógyászati segédeszközök 

forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének 

szakmai követelményeiről 7/2004. (XI. 23.) EüM 

rendelet 

- A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 
- az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 

egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről 
szóló 40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 

- Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 

- Az egészségügyben működő szakmai kamarákról 
szóló 2006. évi XCVII. törvény 

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

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény  

 
Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény alapján 
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7. Ügytípus megnevezése: Egészségügyi szolgáltatás végzésére jogosító működési 

engedély módosítási eljárása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

egészségügyi szolgáltató telephelye szerinti 

népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala: 

Mezőtúri Járási Hivatal, beleértve a Kunszentmártoni 

Járási Hivatal illetékességi területét is 
 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- az eljárás lefolytatásához szükséges adatokat a 
https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyo
mtatvanytar/eu_igazgatas honlapról „Hatósági 
ügyintézés” címszó alatt letölthető A, B, C és D jelű 
nyomtatványok tartalmazzák 

- az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló 
dokumentum (postai készpénz átutalási megbízási 
szelvény vagy átutalást igazoló dokumentum) 

- az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi 
feltételek (ideértve az ingatlant is) használatának 
jogcímét igazoló irat (új egészségügyi szakma 
végzése esetén) 

- az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során 
okozott kár megtérítésére, illetve sérelemdíj 
megfizetésére vonatkozó hatályos 
felelősségbiztosítási kötvénye másolatát vagy a 
biztosítási ajánlatot és a befizetett díjról szóló 
igazolást (új egészségügyi szakma végzése esetén) 

- szakmai program a 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet 
2. melléklete szerint (új egészségügyi szakma végzése 
esetén) 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Helyszíni szemle lefolytatásával 30.000Ft 

(telephelyenként) 

Helyszíni szemle nélkül 20.700 Ft. (telephelyenként) 

Készpénzátutalási megbízással/banki átutalással a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-

00301947-00000000 számlaszámára 
Alapvető eljárási szabályok: A kérelemre induló engedélyezési eljárás során 

amennyiben a működési engedély módosítására okot 
adó változás indokolja, az egészségügyi államigazgatási 
szerv helyszíni szemlét tarthat, melynek során 
megvizsgálja, hogy az egészségügyi szolgáltató megfelel-
e az engedélyezési kérelemben megjelölt egészségügyi 
szakmára vonatkozó - a miniszter rendeletében 

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
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meghatározott - személyi, tárgyi és szakmai környezeti 
feltételeknek, az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához 
szükséges helyiségek megfelelnek-e a szakmai és 
közegészségügyi előírásoknak. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 
 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén, amennyiben 

helyszíni szemle nem szükséges 8 nap. 

Hiánypótlás, illetve helyszíni szemle esetén 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály  

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A határozatba foglalt egészségügyi szolgáltatás 
nyújtására jogosító működési engedély jogerőre 
emelkedését követően kezdhető el a szolgáltatás. A 
határozat ellen fellebbezés nyújtható be. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

A, B, C és D adatlap: 

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomta
tvanytar/eu_igazgatas 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 
Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 
- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési    engedélyezési 

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

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

- Az 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és 

igazgatási tevékenységről 

- Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X.20.) 

ESzCsM rendelet 

- Egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 

17.) EüM rendelet 

- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 

30.) EüM rendelet 1. sz. melléklete 

- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 

mailto:mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu
https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
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- az iskolai egészségügyi ellátásról szóló 

26/1997.(IX.3.) NM rendelet 

- a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) 

ESZCSM rendelet 

- az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 

megelőzéséről, e tevékenységek szakmai 

minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. 

(VI. 18.) EüM rendelet 

- a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának 

egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 

- a gyógyászati segédeszközök 

forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének 

szakmai követelményeiről 7/2004. (XI. 23.) EüM 

rendelet 

- A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 
- az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 

egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről 
szóló 40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 

- Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 

- Az egészségügyben működő szakmai kamarákról 
szóló 2006. évi XCVII. törvény 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény alapján 

 
Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szóló 

2016. évi CL. törvény alapján.  
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8. Ügytípus megnevezése: Egészségügyi szolgáltatásban történő közreműködés 

működési engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

kérelmező telephelye szerinti, népegészségügyi 

feladatkörében eljáró járási hivatala: Mezőtúri Járási 

Hivatal, beleértve a Kunszentmártoni Járási Hivatal 

illetékességi területét is 
 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- az eljárás lefolytatásához szükséges adatokat a  
https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyo
mtatvanytar/eu_igazgatas honlapról „Hatósági 
ügyintézés” címszó alatt letölthető A, B, C és D jelű 
nyomtatványok tartalmazzák 

- az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló 
dokumentum (postai készpénz átutalási megbízási 
szelvény vagy banki átutalást igazoló dokumentum) 

- az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi 
feltételek (ideértve az ingatlant is) használatának 
jogcímét igazoló irat (amennyiben a közreműködő 
tárgyi feltétel mellett ingatlant is biztosít) 

- a közreműködést igénybe vevő egészségügyi 
szolgáltatóval létrejött közreműködői szerződés 
másolata 

- az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során 
okozott kár megtérítésére, illetve sérelemdíj 
megfizetésére vonatkozó hatályos 
felelősségbiztosítási kötvénye másolatát vagy a 
biztosítási ajánlatot és a befizetett díjról szóló 
igazolást 

- a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem állnak 
fenn a működési engedély kiadásának jogszabályban 
meghatározott kizáró okai 

- az egészségügyi tevékenységet végzők egészségügyi 
alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét 
közölni kell a kérelemben (személyi feltétel 
biztosítása esetén) 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

30.000 Ft (telephelyenként) 

Készpénzátutalási megbízással/banki átutalással a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-

00301947-00000000 számlaszámára 
Alapvető eljárási szabályok: A kérelem benyújtását követően az engedélyezés 

határozat formájában történik. 
 

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
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Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

 
Személyesen: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 
 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap. 

Hiánypótlás, illetve helyszíni szemle esetén 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A közreműködő közreműködést igénybe vevő 
szolgáltató szervezeti egységének tevékenységéhez 
kapcsolódó, az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában 
részt vevő személy vagy szervezet, amely közreműködői 
szerződés alapján, közvetlenül, működési engedély és 
felelősségbiztosítási szerződés birtokában, a 
közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti 
egysége által nyújtott szakmában és a saját tulajdonában 
vagy használatában levő tárgyi eszközökkel, 
személyesen, vagy az általa foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozókkal a közreműködést igénybe vevő szolgáltató 
szervezeti egysége által ellátott betegek részére a 
közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében nyújt 
egészségügyi szolgáltatást, azaz a tevékenység 
végzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket 
egyaránt biztosítja 

 

Az eljárás kérelemre indul. Az engedélyezési eljárás 

során az egészségügyi államigazgatási szerv –

amennyiben a közreműködés jellege indokolja- helyszíni 

szemlét tarthat, mely során megvizsgálja, hogy a 

közreműködő egészségügyi szolgáltató megfelel-e az 

engedélyezési kérelemben megjelölt egészségügyi 

szakmára vonatkozó - a miniszter rendeletében 

meghatározott - személyi, tárgyi és szakmai környezeti 

feltételeknek. Amennyiben az egészségügyi 

államigazgatási szerv az eljárásban helyszíni szemlét 

nem tartott, a működési engedély jogerőre emelkedésétől 

számított 60 napon belül helyszíni ellenőrzést tart az 

egészségügyi szolgáltató telephelyén. 

A határozatba foglalt egészségügyi szolgáltatás 

nyújtására jogosító működési engedély jogerőre 

mailto:mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu
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emelkedését követően kezdhető el a szolgáltatás. A 

határozat ellen fellebbezés nyújtható be. 
Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

A, B, C, és D adatlap: 

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomta
tvanytar/eu_igazgatas 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 
- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési    engedélyezési 

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

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

- Az 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és 

igazgatási tevékenységről 

- Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X.20.) 

ESzCsM rendelet 

- Egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 

17.) EüM rendelet 

- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 

30.) EüM rendelet 1. sz. melléklete 

- az iskolai egészségügyi ellátásról szóló 

26/1997.(IX.3.) NM rendelet 

- a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) 

ESZCSM rendelet 

- az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 

megelőzéséről, e tevékenységek szakmai 

minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. 

(VI. 18.) EüM rendelet 

- a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának 

egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 

- a gyógyászati segédeszközök 

forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének 

szakmai követelményeiről 7/2004. (XI. 23.) EüM 

rendelet 

- A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 
- az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 

egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről 
szóló 40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 

- Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 

- Az egészségügyben működő szakmai kamarákról 
szóló 2006. évi XCVII. törvény 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
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évi CL. törvény alapján 

 
 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény alapján 
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9. Ügytípus megnevezése: Praxisjog engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
kérelmező telephelye/működési helye szerinti, 
népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala: 
Mezőtúri Járási Hivatal, beleértve a Kunszentmártoni 
Járási Hivatal illetékességi területét is 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
- kitöltött kérelem lap, mely a 

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyo

mtatvanytar/eu_igazgatas oldalról a „Hatósági 

ügyintézés” címszó alatt letölthető 

- az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló 

dokumentum (postai készpénz átutalási megbízási 

szelvény vagy átutalást igazoló dokumentum) 

- orvosi/fogorvosi diploma és szakvizsga 

bizonyítvány másolata (a háziorvosi szakképesítés 

megszerzéséhez szükséges szakgyakorlat folytatására 

jogosító vizsga letételéről szóló dokumentum 

másolata) 

- munkaköri orvosi alkalmassági vélemény eredetben 

(vállalkozó, leendő vállalkozó esetében foglalkozás-

egészségügyi szakellátó hely által kiadott) 

- praxisjog átruházásáról szóló szerződés (adásvétel és 

ajándékozás esetén) 

- kérelmező és az önkormányzat között létrejött 

feladat-ellátási előszerződés 

- praxisjog folytatása esetén a kérelmező folytatásra 

való jogosultságának igazolására szolgáló okirat, 

illetve megállapodás 
Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

16.000 Ft 

Készpénzátutalási megbízással/banki átutalással a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-

00301947-00000000 számlaszámára 
Alapvető eljárási szabályok: A praxisjog a háziorvos, a házi gyermekorvos és a 

fogorvos részére adható önálló orvosi tevékenység 
folytatására jogosító engedélyben foglalt jog. A praxisjog 
alapján folytatott önálló orvosi tevékenység csak a 
települési önkormányzat által meghatározott 
háziorvosi/fogorvosi körzetekben folytatható 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
mailto:mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu
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Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap. 

Hiánypótlás esetén 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

https://www.antsz.hu/portal/felso_menu/ugyintezes/

nyomtatvanytar/eu_igazgatas?transactionid=5460084167

793404557  
Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 
Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 
- Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvény (Öotv.) 

- Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 

- Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 

30.) EüM rendelet 

- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 
- az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 

egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről 
szóló 40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 

 
Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szóló 

2016. évi CL. törvény alapján.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.antsz.hu/portal/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas?transactionid=5460084167793404557
https://www.antsz.hu/portal/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas?transactionid=5460084167793404557
https://www.antsz.hu/portal/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas?transactionid=5460084167793404557
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10. Ügytípus megnevezése: Egészségügyi szolgáltatásra jogosító működési 

engedély visszavonása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
kérelmező telephelye/székhelye szerinti, 
népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala: 
Mezőtúri Járási Hivatal, beleértve a Kunszentmártoni 
Járási Hivatal illetékességi területét is 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az egészségügyi szolgáltató működési engedély 
visszavonására irányuló egyértelmű kérelme 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás 3000 Ft illetékét a kérelemre ragasztott 

illetékbélyeggel kell leróni vagy ugyanezen összeg a 

Magyar Államkincstár által vezetett  10032000-01012107 

számú eljárási illetékbevételi számlára történő 

befizetéssel  

 
Alapvető eljárási szabályok: Az egészségügyi államigazgatási szerv a működési 

engedélyt visszavonja, ha azt az egészségügyi szolgáltató 
kéri. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap. 
Hiánypótlás, illetve helyszíni szemle esetén 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

 
Nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 
- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 

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

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény alapján 

mailto:mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu
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Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény alapján 
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11. Ügytípus megnevezése: Működési nyilvántartásba vétel megújításához 

szükséges gyakorlat igazolása 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
kérelmező telephelye szerinti, népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatala: Mezőtúri Járási 
Hivatal, beleértve a Kunszentmártoni Járási Hivatal 
illetékességi területét is 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
kitöltött kérelem lap, mely a 

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomta

tvanytar/eu_igazgatas oldalról a „Hatósági ügyintézés” 

címszó alatt letölthető 

 
Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 

Az eljárás 3000 Ft illetékét a kérelemre ragasztott 

illetékbélyeggel kell leróni vagy ugyanezen összeg a 

Magyar Államkincstár által vezetett  10032000-01012107 

számú eljárási illetékbevételi számlára történő 

befizetéssel  
 

Alapvető eljárási szabályok: A kérelem benyújtását követően a hatályos működési 
engedély alapján a kérelmező által végzett szakmára 
vonatkozóan a kérelmezett időszakra hatósági 
bizonyítvány kerül kiadásra. 
 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap. 

Hiánypótlás esetén 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
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Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: Kérelem: 
https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomta
tvanytar/eu_igazgatas 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 
- A 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet az orvosok, 

fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi 

felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők 

folyamatos továbbképzéséről  
- Az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szóló 

2016. évi CL. törvény alapján.  

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

 
Az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szóló 
2016. évi CL. törvény alapján.  
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12. Ügytípus megnevezése: Személyes közreműködői / Szabadfoglalkozású 

tevékenység bejelentése 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

kérelmező telephelye/működési helye szerinti, 

népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala: 

Mezőtúri Járási Hivatal, beleértve a Kunszentmártoni 

Járási Hivatal illetékességi területét is 
 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
- kitöltött kérelem lap, mely a 

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyo

mtatvanytar/eu_igazgatas oldalról letölthető 

- az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló 

dokumentum (postai készpénz átutalási megbízási 

szelvény vagy átutalást igazoló dokumentum) 

- személyes közreműködői 

szerződés/szabadfoglalkozású jogviszonyra 

vonatkozó szerződés 

- ha a tevékenységet végző egészségügyi dolgozó(k) 

több vagy több fajta jogviszony keretében végez 

egészségügyi tevékenységet, a személyes 

közreműködői szerződés megkötésekor ahhoz 

mellékelni kell az egészségügyi tevékenység 

végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 

LXXXIV. törvény 5. § (6) bekezdése szerinti 

nyilatkozatot vagy nyilatkozatokat 

- az egészségügyi tevékenységet végzők egészségügyi 

alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét 

közölni kell a kérelemben 

- az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során 

okozott kár megtérítésére, illetve sérelemdíj 

megfizetésére vonatkozó hatályos 

felelősségbiztosítási kötvénye másolatát vagy a 

biztosítási ajánlatot és a befizetett díjról szóló 

igazolást (a szerződés tartalmától függően) 

- az egészségügyi tevékenységet végzők 

orvosi/egészségügyi szakdolgozói kamarai igazolása 
Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Személyes közreműködő/szabadfoglalkozás bejelentés 

10.000 Ft 

Készpénzátutalási megbízással/banki átutalással a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
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00301947-00000000 számlaszámára 
Alapvető eljárási szabályok: A hiánytalanul beérkezett bejelentést az egészségügyi 

államigazgatási szerv az egészségügyi szolgáltatók és 
működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az 
egészségügyi szakmai jegyzékről szóló rendelet alapján 
vezetett nyilvántartásban rögzíti, melyről értesítést küld 
a szolgáltató részére. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap. 

Hiánypótlás, illetve helyszíni szemle esetén 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

 
A, B, C és D adatlap 
https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomta
tvanytar/eu_igazgatas 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 
Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 
- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési    engedélyezési 

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

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

- Az 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és 

igazgatási tevékenységről 

- Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X.20.) 

ESzCsM rendelet 

- Egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 

17.) EüM rendelet 

- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 

30.) EüM rendelet 1. sz. melléklete 

- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 

- az iskolai egészségügyi ellátásról szóló 

26/1997.(IX.3.) NM rendelet 

mailto:mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu
https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
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- a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) 

ESZCSM rendelet 

- az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 

megelőzéséről, e tevékenységek szakmai 

minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. 

(VI. 18.) EüM rendelet 

- a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának 

egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 

- a gyógyászati segédeszközök 

forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének 

szakmai követelményeiről 7/2004. (XI. 23.) EüM 

rendelet 

- A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 
- Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 
- Az egészségügyben működő szakmai kamarákról 

szóló 2006. évi XCVII. törvény 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény alapján 

 
Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szóló 

2016. évi CL. törvény alapján.  
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13. Ügytípus megnevezése: Betegszállítás engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
kérelmező telephelye/működési helye szerinti, 
népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala: 
Mezőtúri Járási Hivatal, beleértve a Kunszentmártoni 
Járási Hivatal illetékességi területét is 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- az eljárás lefolytatásához szükséges adatokat a  
https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyo
mtatvanytar/eu_igazgatas honlapról „Hatósági 
ügyintézés” címszó alatt letölthető A, B, C és D jelű 
nyomtatványok tartalmazzák 

- az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló 
dokumentum (postai készpénz átutalási megbízási 
szelvény vagy banki átutalást igazoló dokumentum) 

- az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi 
feltételek (ideértve az ingatlant is) használatának 
jogcímét igazoló irat 

- közszolgáltatás esetén, ha az egészségügyi 
közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató 
megállapodás vagy szerződés útján teljesíti, az erre 
vonatkozó megállapodást, szerződést 

- az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során 
okozott kár megtérítésére, illetve sérelemdíj 
megfizetésére vonatkozó hatályos 
felelősségbiztosítási kötvénye másolatát vagy a 
biztosítási ajánlatot és a befizetett díjról szóló 
igazolást 

- szakmai program a 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet 
2. melléklete szerint 

- a végezni kívánt egészségügyi szakma (szakmák) 
ellátásához szükséges tárgyi feltételek – ideértve a 
progresszivitási szinthez kapcsolódó feltételeket is – 
meglétére vonatkozó nyilatkozat 

- a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem állnak 
fenn a működési engedély kiadásának jogszabályban 
meghatározott kizáró okai 

- az egészségügyi tevékenységet végzők egészségügyi 
alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét 
közölni kell a kérelemben 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

30.000 Ft (telephelyenként)  
Készpénzátutalási megbízással/banki átutalással a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-
00301947-00000000 számlaszámára 

Alapvető eljárási szabályok: A kérelem benyújtását követően az engedélyezés 

határozati formában történik. 

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
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Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 

 

Ügyfélfogadás ideje: 
Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  

 
Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap. 
Hiánypótlás, illetve helyszíni szemle esetén 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az eljárás kérelemre indul. Az engedélyezési eljárás 

során az egészségügyi államigazgatási szerv helyszíni 

szemlét tarthat, mely során megvizsgálja, hogy az 

egészségügyi szolgáltató megfelel-e az engedélyezési 

kérelemben megjelölt egészségügyi szakmára vonatkozó 

- a miniszter rendeletében meghatározott - személyi, 

tárgyi és szakmai környezeti feltételeknek, az 

egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges 

helyiségek megfelelnek-e a szakmai és közegészségügyi 

előírásoknak, valamint az egészségügyi szolgáltató 

rendelkezik-e a szolgáltatáshoz szükséges egyéb 

hozzájárulásokkal, engedélyekkel. 

Amennyiben az egészségügyi államigazgatási szerv az 

eljárásban helyszíni szemlét nem tartott, a működési 

engedély jogerőre emelkedésétől számított 60 napon 

belül helyszíni ellenőrzést tart az egészségügyi 

szolgáltató telephelyén. 
A határozatba foglalt egészségügyi szolgáltatás 
nyújtására jogosító működési engedély jogerőre 
emelkedését követően kezdhető el a szolgáltatás. A 
határozat ellen fellebbezés nyújtható be. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

A, B, C, és D adatlap: 

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomta
tvanytar/eu_igazgatas 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 
- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési    engedélyezési 

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

mailto:mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu
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- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

- Az 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és 

igazgatási tevékenységről 

- Egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 

17.) EüM rendelet 

- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 

30.) EüM rendelet 1. sz. melléklete 

- az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 

megelőzéséről, e tevékenységek szakmai 

minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. 

(VI. 18.) EüM rendelet 
- az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 

egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről 
szóló 40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 

- Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 

- Az egészségügyben működő szakmai kamarákról 
szóló 2006. évi XCVII. törvény 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény  

 
Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény alapján 
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14. Ügytípus megnevezése: Táboroztatás bejelentése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

egyéni vállalkozó lakóhelye, illetve társas vállalkozás 

esetén a társaság székhelye illetőleg táborozás helye 

szerinti, népegészségügyi feladatkörében eljáró járási 

hivatala: Mezőtúri Járási Hivatal, beleértve a 

Kunszentmártoni Járási Hivatal illetékességi területét is 
Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
Bejelentő lap a tanuló ifjúság üdültetéséről 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Nincs 

Alapvető eljárási szabályok: A táborozást a táborozás szervezője a táborozás kezdete 

előtt legalább 6 héttel köteles a tábor helye szerint 

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalánál 

bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a táborozás 

helyét időpontját, valamint a táborozásban részt vevők 

várható számát. A bejelentési kötelezettség elektronikus 

úton is teljesíthető. 
Vándortábor esetén, ha az útvonal több járási hivatal 
illetékességét érinti, a vándortábort a kiindulási pont 
szerint illetékes járási hivatalnál kell bejelenteni. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen:  
5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 
Kormányablaknál 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

8 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A táborozást a táborozás szervezője a táborozás kezdete 

előtt legalább 6 héttel köteles a tábor helye szerint 

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalánál 
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bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a táborozás 

helyét időpontját, valamint a táborozásban részt vevők 

várható számát. A bejelentési kötelezettség elektronikus 

úton is teljesíthető. 
Vándortábor esetén, ha az útvonal több járási hivatal 
illetékességét érinti, a vándortábort a kiindulási pont 
szerint illetékes járási hivatalnál kell bejelenteni 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
Nincs 
 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 
- Egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős 

szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi 

feltételeiről, 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes 

rendelet  

- A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-

szolgáltatásról, 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 

- A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának 

egészségügyi feltételeiről, 12/1991. (V. 18.) NM 

rendelet 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 
 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szóló 
2016. évi CL. törvény alapján.  
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15. Ügytípus megnevezése: Élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő 

eljárás 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
járási illetékességgel a megbetegedés előfordulása 
szerinti népegészségügyi feladatkörében eljáró járási 
hivatala: Mezőtúri Járási Hivatal, beleértve a 
Kunszentmártoni Járási Hivatal illetékességi területét is 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés bejelentő lap 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Nincs 

Alapvető eljárási szabályok: Bejelentést köteles tenni élelmiszer eredetű 

megbetegedésről, illetve ennek gyanújáról 

- az azt először észlelő orvos, ideértve a beteget 

fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézménybe (a 

továbbiakban: kórház) felvevő orvost is (a továbbiakban: 

orvos), 

- a munkahely, intézmény, alkalmi közösség (tábor, 

kirándulócsoport stb.) vezetője, rendezvény szervezője, 

vendéglátás vagy turizmus keretében a vendégek 

ellátásáért felelős személy (a továbbiakban együtt: 

étkeztető), ha tudomására jut, hogy az általa biztosított, 

illetőleg szervezett étkeztetésben résztvevők között ilyen 

merül fel, 

- az élelmiszer-előállító, vendéglátó vagy 

élelmiszerkereskedelmi tevékenységet végző jogi 

személy, természetes személy és a jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet – beleértve az élelmiszer 

importőrt is – (a továbbiakban együtt: előállító, illetőleg 

forgalmazó), ha tudomására jut, hogy az általa előállított, 

illetőleg forgalomba hozott élelmiszert fogyasztók 

körében ilyen merül fel. 

A bejelentést követően a járási hivatal haladéktalanul 

megkezdi az esemény kivizsgálását. Pihenőnapon, 

munkaszüneti napon, illetve munkaidőn kívül bejelentett 

esemény vizsgálatát a kormányhivatal ügyeleti 

szolgálata kezdi meg. 
Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az észlelését követően a területileg illetékes 
népegészségügyi osztályhoz kell bejelenteni az 
illetékességi területen előfordult élelmiszer eredetű 
megbetegedést vagy annak gyanúját telefonon, faxon, e-
mail útján vagy személyesen. Munkaidőn kívül a 
bejelentést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
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Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-
biztonsági Főosztály készenléti ügyeletes szolgálatához 
kell megtenni 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Nincs 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
- Laboratóriumi vizsgálatok megrendelése NÉBIH 

- Kísérőlap gombamérgezés esetén vett vizsgálati 

anyaghoz NÉBIH 

- Laborvizsgálati anyag beküldési rendje 

- Mintavételi jegyzőkönyv gombamérgezés gyanú 

esetén 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 
62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet az élelmiszer eredetű 

megbetegedések esetén követendő eljárásról 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szóló 
2016. évi CL. törvény alapján.  
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16. Ügytípus megnevezése: Kozmetikai termékek gyártási tevékenységének 
bejelentése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
a tevékenység helye szerinti népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatala: Mezőtúri Járási 
Hivatal, beleértve a Kunszentmártoni Járási Hivatal 
illetékességi területét is  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
Bejelentőlap 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

12 600 Ft  
Készpénzátutalási megbízással/banki átutalással a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-
00301947-00000000 számlaszámára 

Alapvető eljárási szabályok: Az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

22. cikk második albekezdésében foglaltak teljesítése 

érdekében a gyártó, a gyártási tevékenységet - annak 

megkezdését megelőzően legalább 30 nappal - bejelenti a 

járási hivatalnak. A gyártási tevékenység felfüggesztését 

vagy leállítását, valamint a fenti adatokban bekövetkezett 

változást 30 napon belül kell bejelenteni. 

Az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. sz. mellékletének III.1. 

pontja értelmében a bejelentés igazgatási szolgáltatási 

díja 12600 Ft, melynek befizetését a bejelentéskor igazolni 

szükséges. 
Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen:  
5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 
Kormányablaknál 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap. 
Hiánypótlás, illetve helyszíni szemle esetén 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
Bejelentőlap 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 
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Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 
- 246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet a kozmetikai 

termékekről 

- 1223/2009/EK európai parlamenti tanácsi rendelet 

- Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 

1/2009.(I.30.) EüM rendelet 

- Magyar Szabvány: MSZ EN ISO 22716 
Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szóló 
2016. évi CL. törvény alapján.  
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17. Ügytípus megnevezése: Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása   

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A mesterséges fürdő helye szerinti Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal népegészségügyi 

feladatkörében eljáró járási hivatala: Mezőtúri Járási 

hivatal, beleértve a Kunszentmártoni Járási Hivatal  

illetékességi területét is 
Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
- Üzemeltető által benyújtott kérelem 

- Üzemeltetési szabályzat 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Üzemeltetési szabályzat jóváhagyása: 34.900 Ft  

Készpénzátutalási megbízással/banki átutalással a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-

00301947-00000000 számlaszámára 
Alapvető eljárási szabályok: Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyása határozattal 

történik. A határozat ellen fellebbezés nyújtható be. 
Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen:  
5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 
Kormányablaknál 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  

 
Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 
Üzemeltetési szabályzat jóváhagyása: 8 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 
közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM 
rendelet alapján az üzemeltetési szabályzat tartalmazza. 
Az ügymenetre vonatkozóan különös eljárási szabályok 
nincsenek. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
Nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 
Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó - A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 
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jogszabályok jegyzéke: 121/1996 (VII.21.) Korm. rendelet 

- A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996 (X.18.) 

NM rendelet 

- Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 

1/2009.(I.30.) EüM rendelet 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 

 
Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szóló 

2016. évi CL. törvény alapján.  
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18. Ügytípus megnevezése: Szezonális medencék üzemeltetésének engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

mesterséges fürdő helye szerinti, népegészségügyi 

feladatkörében eljáró járási hivatala: Mezőtúri Járási 

Hivatal, beleértve a Kunszentmártoni Járási Hivatal  

illetékességi területét is 
Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
- Az üzemeltető által benyújtott kérelem 

- Üzemeltetési szabályzat 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

3.000 Ft illetékbélyeg formájában, vagy ugyanezen 

összeg a Magyar Államkincstár által vezetett  10032000-

01012107 számú eljárási illetékbevételi számlára történő 

befizetéssel  

Alapvető eljárási szabályok: A kérelem benyújtását követően helyszíni szemlén 
győződik meg az eljáró hatóság a szezonális 
felkészülésről, a fürdővíz vizsgálati eredmény 
meglétéről, majd hatósági bizonyítvány kiállítására 
került sor.   

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen:  
5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 
Kormányablaknál 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 
60 nap 
 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 
közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM 
rendelet alapján az üzemeltetési szabályzat tartalmazza 

- az üzemvitelre, 

-  a technológiai folyamatokra, 

-  az időszakos műszaki, vízminőségi ellenőrzésekre és 
vizsgálatokra, 
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-  a közfürdő-szolgáltatásokra és közönségforgalomra, 

- az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeire – 
ideértve az egyéni védőeszköz juttatás rendjének 
meghatározását, a munkavédelmi oktatás rendjét, az 
időszakos ellenőrzés személyi, tárgyi és szervezési 
feltételeit –, valamint a szolgáltatást igénybevevők 
balesetének megelőzésére, 

-  az előzetes és időszakos egészségügyi vizsgálatokra, 
illetve ezek betartására 

vonatkozó részletes szabályokat. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
Nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 
121/1996 (VII.21.) Korm. rendelet 

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

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvény 

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (Ákr.) alapján 
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19. Ügytípus megnevezése: Természetes fürdőhely kijelölésének engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
természetes fürdőhely helye szerinti, népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatala: Mezőtúri Járási 
Hivatal, beleértve a Kunszentmártoni Járási Hivatal 
illetékességi területét is 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
- Kérelem a fürdőhely kijelöléséhez 

- Üzemeltetési szabályzat (5 pld.) 

- Helyszínrajz (5 pld.) 

- Vagyonkezelői hozzájárulás 

- Szabad-strand műszaki leírása (5 pld.) 

- Bizonylat a szakhatóság részére befizetett igazgatási 

szolgáltatási díjról 
Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Természetes fürdőhely kijelölési eljárás díja: 48.000 Ft  
Készpénzátutalási megbízással/banki átutalással a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-
00301947-00000000 számlaszámára 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság szakhatósági díja: 8.000 Ft, amelyet a 
10045002-00283683-00000000 számú számlaszámra kell 
megfizetni 
 

Alapvető eljárási szabályok: A kérelem benyújtását követően megtartandó helyszíni 

bejárásra az eljáró hatóság meghívja az érintetteket 

(jegyző, szakhatóság, vízügyi igazgatóság, üzemeltető), 

melynek során a felkészülés, a fürdővíz vizsgálati 

eredmény megfelelőségét vizsgálja. A helyszínen tett 

nyilatkozatok, a szakhatósági állásfoglalás birtokában a 

fürdőhely kijelölése határozati formában történik, amely 

tartalmazza a jóváhagyott fürdővíz mintavételi 

ütemtervet is, a szezonális üzemeltetés ideje alatt. 

A határozat ellen fellebbezés nyújtható be. 
Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen:  
5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 
Kormányablaknál 
A fürdőhely üzemeltetésének tervezett megindítása előtt 
legalább 30 nappal kell benyújtani a járási hivatalnak. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

mailto:mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu
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Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap. 

Hiánypótlás, illetve helyszíni szemle esetén 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

Nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

 
Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- A természetes fürdővizek minőségi 
követelményeiről, valamint a természetes 
fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 

- 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 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. 
(I.30.) EüM rendelet 1. melléklet IV.4. pont 

- A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások 
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015.(III.31.) 
BM rendelet (2. melléklet 11. pont) 

- A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. 
(IX. 1.) KöViM rendelet 1. számú melléklet 40. a) pont 

- Az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szóló 
2016. évi CL. törvény alapján 

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szóló 
2016. évi CL. törvény alapján.  
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20. Ügytípus megnevezése: Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A szolgáltató lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala: 

Mezőtúri Járási Hivatal, beleértve a Kunszentmártoni 

Járási Hivatal illetékességi területét is 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az engedély iránti kérelem tartalmazza: 

- Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet 

személyesen végző foglalkoztatott személy 

- Nevét és születési idejét 

- Szakképzettségét igazoló oklevele, bizonyítványa 

számát, kiállítója megnevezését, vagy – az elismert 

szakmai gyakorlattal rendelkező foglalkoztatott 

személy esetén – a szakmai gyakorlata elismeréséről 

szóló határozat számát, kiállításának időpontját (az 

egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint 

gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól 

16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 3 § (6) bekezdése 

alapján) 

- A szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az engedély 

kiadása esetén az egészségügyi kártevőirtó 

tevékenységet vagy valamely résztevékenységet csak 

az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet 

személyesen végző foglalkoztatott személy végzi 

- Rendelkezni kell érvényes működési nyilvántartással 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

3.000 Ft illetékbélyeg formájában, vagy ugyanezen 

összeg a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-

01012107 számú eljárási illetékbevételi számlára történő 

befizetéssel (az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 

alapján) 

Alapvető eljárási szabályok: Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezési 

eljárása kérelemre indul, melynek során az egészségügyi 

államigazgatási szerv helyszíni szemlét tart. 

Megvizsgálja, hogy a kérelmező megfelel-e a kérelmezett 

tevékenységre vonatkozó személyi, tárgyi, szakmai 

feltételeknek. A feltételeknek való megfelelés esetén 
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engedélyező határozat kiadására kerül sor. A kérelemben 

feltüntetett adatok változásáról az egészségügyi 

kártevőirtó szolgáltató az engedélyező szervet 8 

munkanapon belül írásban tájékoztatni köteles. 

A határozat ellen fellebbezés nyújtható be. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen:  
5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 

Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 
Kormányablaknál 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

 

60 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

 

Nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint 

gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól 

szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 

- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szóló 

2016. évi CL. törvény alapján.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu
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21. Ügytípus megnevezése: Veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel végzett 

tevékenység bejelentésének/változás bejelentésének 

fogadása, visszaigazolása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kormányhivatal 

tevékenységet végző telephelye/székhelye illetőleg a 

tevékenység végzésének helye szerinti, népegészségügyi 

feladatkörében eljáró járási hivatala: Mezőtúri Járási 

Hivatal, beleértve a Kunszentmártoni Járási Hivatal  

illetékességi területét is 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Nem elektronikus ügyintézés esetén: Az igazgatási 

szolgáltatási díj befizetését igazoló postai készpénz 

átutalási megbízási szelvény vagy az átutalást igazoló 

dokumentum másolata. A veszélyes anyagokkal és a 

veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 

illetve tevékenységek részletes szabályairól 44/2000 

(XII.27.) EüM rendelet 13. melléklete. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

7 800 Ft/telephely 

Készpénzátutalási megbízással/banki átutalással a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-

00301947-00000000 számlaszámára 

Alapvető eljárási szabályok: A veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes 

keverékekkel foglalkozásszerűen végzett tevékenységet 

folytatni kívánó természetes vagy jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet a tevékenység 

megkezdésével egyidejűleg ezt köteles bejelenteni az 

egészségügyi államigazgatási szervnek.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Elektronikusan 

https://www.antsz.hu/oszir/kemiai_biztonsagi_szakre

ndszer (előzetes regisztráció, jogosultság igénylés 

szükséges) 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  

 

Az ügyintézés határideje Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap. 

https://www.antsz.hu/oszir/kemiai_biztonsagi_szakrendszer
https://www.antsz.hu/oszir/kemiai_biztonsagi_szakrendszer
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(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Hiánypótlás esetén 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A bejelentést egy előzetes regisztrációt követően, 

elektronikusan, a 

https://www.antsz.hu/oszir/kemiai_biztonsagi_szakre

ndszer oldalon található OSZIR-KBIR szakrendszeren 

keresztül kell megtenni.  

Az ügyintéző a szakrendszerbe bejelentett tevékenységet 

- megfelelő adattartalom esetén - elfogadja, majd 

visszaigazolást küld az ügyfélnek. Hiányos adatok esetén 

hiánypótlásra felszólítást küld az ügyfélnek, melynek 

pótlását követően kerül elfogadásra, visszaigazolásra a 

bejelentett tevékenység. A veszélyes anyagokkal, illetve 

veszélyes keverékekkel végzett tevékenységben 

bekövetkezett változás bejelentése szintén az EüM 

rendelet 13. számú melléklete szerint, elektronikus úton 

történik az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer 

által biztosított módon. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

A felhasználói kézikönyv a 

https://www.antsz.hu/oszir/kemiai_biztonsagi_szakre

ndszer oldalon található és letölthető. 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

https://www.antsz.hu/oszir/kemiai_biztonsagi_szakre

ndszer - az OSZIR-Kémiai Biztonsági Alrendszer 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 

- A veszélyes anyagokkal és veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. 

(XII. 27.) EüM rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szóló 

2016. évi CL. törvény alapján.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.antsz.hu/oszir/kemiai_biztonsagi_szakrendszer
https://www.antsz.hu/oszir/kemiai_biztonsagi_szakrendszer
https://www.antsz.hu/oszir/kemiai_biztonsagi_szakrendszer
https://www.antsz.hu/oszir/kemiai_biztonsagi_szakrendszer
https://www.antsz.hu/oszir/kemiai_biztonsagi_szakrendszer
https://www.antsz.hu/oszir/kemiai_biztonsagi_szakrendszer
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22. Ügytípus megnevezése: A Családvédelmi Szolgálat eljárása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala 

A Családvédelmi Szolgálatok (CSVSZ-ek) szabadon 
(lakóhelytől függetlenül) felkereshetőek az ország egész 
területén, nincs területi korlátozás. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
- Személyazonosító igazolvány 

- Lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

- TAJ szám  

- Orvosi igazolás a várandósság megállapításáról 
Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A CSVSZ térítésmenetes ellátás. 
A terhesség-megszakításnak térítési díj kötelezettsége 
van, melynek maximuma 37 879 Ft. Ennek mértéke 
szociális juttatásról szóló határozat alapján csökkenthető.  

Alapvető eljárási szabályok: Tájékoztatók 
 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Kizárólag személyesen 

Ügyfélfogadás ideje: - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

honlapján 

- EMMI OTFHÁT honlapján  

- A nőgyógyász szakorvos által átadott „Tájékoztató a 

Családvédelmi Szolgálatról” című nyomtatványon  

(A CSVSZ tanácsadók előjegyzés alapján működnek, az 

időpontkérés ajánlott!) 

 
Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az első tanácsadáson való részvételt követően a 
terhességmegszakítás szándékának fenntartása esetén 
minimum a 3. napon való megjelenés   

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Nincs 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Tájékoztatók 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
Nincs 

Az igénybe vehető elektronikus Telefonon történő bejelentkezés 
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programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 
- 1992. évi LXXIX. tv a magzati élet védelméről  

- 32/1992 (XII.23.) NM rendelet a magzati élet 

védelméről szóló 1992. évi LXXIX. tv. végrehajtásáról 
 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

 

1992. évi LXXIX. tv a magzati élet védelméről  
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23. Ügytípus megnevezése: Védőoltás alóli mentesítési eljárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal beteg 
lakóhelye szerinti illetékes népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatala: Mezőtúri Járási 
Hivatal, beleértve a Kunszentmártoni Járási Hivatal 
illetékességi területét is 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: a kérelmező kezelőorvosának szakvéleménye, amely 
tartalmazza a védőoltás alóli mentesítés indokoltságát 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 
Nincs 
 

Alapvető eljárási szabályok: A kérelem benyújtását követően az engedélyezés 

határozat formájában történik 
Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen:  
5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 
Kormányablaknál 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  

 
Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap. 
Hiánypótlás, illetve helyszíni szemle esetén 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
Nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
- A fertőző betegségek és a járványok megelőzése 

mailto:mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu
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érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 

 
Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény alapján 

 

24. Ügytípus megnevezése: Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése  
 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében 
eljáró járási hivatala: Mezőtúri Járási Hivatal, beleértve a 
Kunszentmártoni Járási Hivatal illetékességi területét is 
 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: - Kérelem zárt légterű dohányzóhely kijelölésének 
engedélyezése iránt 

-  A kérelemhez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási 
díj megfizetését igazoló bizonylatot is 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

  
40.000 Ft 
Készpénzátutalási megbízással/banki átutalással a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-
00301947-00000000 számlaszámára 

Alapvető eljárási szabályok: A helyszíni szemlét is magában foglaló zárt légterű 

dohányzóhely kijelölése iránti engedélyezés határozat 

formájában történik 
Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen:  
5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 
Kormányablaknál 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  

 
Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

 
60 nap 

Fellebbezés elbírálására Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 
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jogosult szerv: 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Zárt légterű dohányzóhely az egészségügyi 
államigazgatási szerv előzetes engedélyével jelölhető ki. 
Az engedély megadására akkor kerülhet sor, ha az 
megfelel az adott jogszabályi követelményeknek.  
A dohányzóhely kijelölésének engedélyezésére irányuló 
eljárásért az egészségügyért felelős miniszternek az 
adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott 
rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat 
kell fizetni. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
Nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

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

- az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 

30.) EüM rendelet 1. sz. melléklete 
Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény alapján 
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25. Ügytípus megnevezése: A dohányzási korlátozással érintett, valamint a 

dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, 

közterületeket, valamint a nemdohányzó 

intézményeket a meghatározott tartalmú és formájú 

felirat vagy jelzéstől eltérő engedély iránti kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében 
eljáró járási hivatala: Mezőtúri Járási Hivatal, beleértve a 
Kunszentmártoni Járási Hivatal illetékességi területét is 
 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: - Kérelem a jogszabályban foglaltaktól eltérő 
dohányzási tilalmat jelző felirat engedélyezése iránt 

-  A kérelemhez mellékelni kell az engedélyeztetni kért 

felirat vagy jelzés grafikai tervét, valamint tervezett 

elhelyezésének részletes leírását, tovább az igazgatási 

szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

  
15.000 Ft 
Készpénzátutalási megbízással/banki átutalással a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-
00301947-00000000 számlaszámára 

Alapvető eljárási szabályok: A kérelem benyújtását követően az engedélyezés 

határozat formájában történik 
Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen:  
5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 
Kormányablaknál 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  
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Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  

 
Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap. 
Hiánypótlás, illetve helyszíni szemle esetén 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
Nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- A dohánytermékek előállításáról, forgalomba 
hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi 
bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 

- az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 

30.) EüM rendelet 1. sz. melléklete 
Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény alapján 
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26. Ügytípus megnevezése:  Töltő-ürítő medencék gyógyvize fertőtlenítéséhez való 

hozzájárulás megadására irányuló kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében 
eljáró járási hivatala: Mezőtúri Járási Hivatal, beleértve a 
Kunszentmártoni Járási Hivatal illetékességi területét is 
 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
Kérelem, melyben 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 

biocid termékek engedélyezésének és forgalomba 

hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (Vili. 

28.) Korm. rendelet 7. § - a szerinti, az országos 

tisztifőorvos által a szerre kiadott engedély 

- a fertőtlenítési technológia leírása 

- a medence hidraulikai kialakításának leírása 

- Az eljárási illeték megfizetését igazoló bizonylat 
Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 3000 Ft 
Készpénzátutalási megbízással/banki átutalással a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-
00301947-00000000 számlaszámára 

Alapvető eljárási szabályok: A kérelem benyújtását követően az engedélyezés 

határozat formájában történik.  

A töltő-ürítő rendszerű medencék esetén csak akkor 

adagolható fertőtlenítőszer, ha a medence hidraulikai 

kialakítása megfelel a közfürdők létesítésének és 

üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 

37/1996. (X.18.) NM rendeletben foglaltaknak, és a 

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 
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szolgáló beavatkozás (pl. UV-besugárzás) megengedett. 

A közfürdőmedence vizébe csak az országos 

tisztifőorvos által engedélyezett vegyszer és 

fertőtlenítőszer, vagy a megyei kormányhivatal által 

nyilvántartásba vett vegyszer adagolható. Töltő-ürítő 

rendszerű medence vízhez fertőtlenítőszer adagolás nem 

kezdhető meg az engedély hatályba lépéséig. 

 

 
Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen:  
5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 
Kormányablaknál 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:     8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:      - 

Szerda:    8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek:    8:00 órától -12:00 óráig  

 
Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap. 
Hiánypótlás, illetve helyszíni szemle esetén 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
Nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 
- az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

- 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 

- a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) 

NM rendelet 

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
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Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27. Ügytípus megnevezése: Sterilizáló berendezések vizsgálata 

tesztpreparátumokkal 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében 

eljáró járási hivatala: Mezőtúri Járási Hivatal, beleértve a 

Kunszentmártoni Járási Hivatal illetékességi területét is 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Tesztpreparátum megrendelés sterilizáló berendezéshez 

c. nyomtatvány  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A tesztpreparátumokkal együtt kiadott számlán 

feltüntetett összeget a számlán megadott számlaszámra 

kell megfizetni. 

Alapvető eljárási szabályok: A vizsgálat megrendelését követően az írásban történő 

lemondásig, folyamatosan, féléves gyakorisággal kerül 

postázásra a megrendelőnek a tesztpreparátum és a 

kiállított számla. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen:  
5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 
Elektronikusan: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 
Kormányablaknál 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától -18:00 óráig  

Kedd:  - 

Szerda: 8:00 órától -16:00 óráig  

Csütörtök: 13:00 órától -16:00 óráig  

Péntek: 8:00 órától -12:00 óráig  
 

Az ügyintézés határideje Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap. 

mailto:mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu
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(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Hiánypótlás, illetve helyszíni szemle esetén 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Nincs 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az országos tisztifőorvos által időszakosan kiadott  

„Tájékoztató a sterilizálásról” című kiadvány. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
Tesztpreparátum megrendelés sterilizáló berendezéshez 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése 

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szóló 

2016. évi CL. törvény alapján 
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28. Ügytípus megnevezése: Üzemeltető éves ivóvíz vizsgálati programjának 

jóváhagyása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

 Az 1000 m3/nap mennyiségnél kisebb kapacitású és 

5000 főnél kevesebb állandó népességet ellátó vízellátó 

rendszerek esetén:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

(Mezőtúri és Kunszentmártoni járáshoz tartozó 

települések) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

-  Üzemeltető kérelme, 

- A vízellátó rendszerre vonatkozó éves ivóvíz vizsgálati 

program,  

- Ivóvíz minőségének ellenőrzése során mérendő 

vízminőségi jellemzők részletes vizsgálata alóli 

felmentés,  

- Az illeték megfizetését igazoló dokumentum. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás általános tételű 3 000,- Ft illetékét 

illetékbélyeggel vagy a Magyar Államkincstár által 

vezetett 10032000-01012107-00000000 számú eljárási 

illetékbevételi számlára történő befizetéssel kell leróni.  

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény előírásai vonatkoznak. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

- személyesen, postai úton: 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály:  

5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 

5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 

- elektronikus úton: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 

- kormányablak 

A kérelmet és mellékleteit a tárgyévet megelőző 

hónapban kell benyújtani. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 
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Kedd: - 

Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 

Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő: 

- Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap 

- Hiánypótlás esetén 60 nap 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon 

belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutató nem készült. 

Általános ügyintézési és iratkezelési szabályoknak 

megfelelően. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény;  

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; 

- Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 385/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény alapján. 
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29. Ügytípus megnevezése: Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Az 1000 m3/nap mennyiségnél kisebb kapacitású és 5000 

főnél kevesebb állandó népességet ellátó vízellátó 

rendszerek esetén:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

(Mezőtúri és Kunszentmártoni járáshoz tartozó 

települések) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

-  Üzemeltető kérelme, 

- Ivóvízbiztonsági terv, (tartalmi követelményeit az 

ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. 

melléklet tartalmazza), 

- Országos Közegészségügyi Intézet ivóvízbiztonsági 

tervre vonatkozó szakvéleménye, 

- Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló 

dokumentum. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatás díja: évi átlagban 50000 

főnél kevesebbet ellátó vízmű esetében 96 000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-00000000 

számú számlájára átutalással, készpénzátutalási 

megbízással, illetve belföldi postautalvány útján köteles 

megfizetni.  

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény előírásai vonatkoznak 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

- személyesen, postai úton: 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály:  

5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 

5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 
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- elektronikus úton: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 

- kormányablak 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 

Kedd: - 

Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 

Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési idő: 45 nap 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon 

belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutató nem készült. 

Általános ügyintézési és iratkezelési szabályoknak 

megfelelően. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény; 

- Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 385/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet; 

- Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) 

EüM rendelet 1. melléklet IV.17. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény alapján. 
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30. Ügytípus megnevezése: Ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Az 1000 m3/nap mennyiségnél kisebb kapacitású és 5000 

főnél kevesebb állandó népességet ellátó vízellátó 

rendszerek esetén:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

(Mezőtúri és Kunszentmártoni járáshoz tartozó 

települések) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

-  Üzemeltető kérelme, 

- Ivóvízbiztonsági terv, (tartalmi követelményeit az 

ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. 

melléklet tartalmazza), 

- Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló 

dokumentum. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatás díja: évi átlagban 50000 

főnél kevesebbet ellátó vízmű esetében 48 000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-00000000 

számú számlájára átutalással, készpénzátutalási 

megbízással, illetve belföldi postautalvány útján köteles 

megfizetni.  

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény előírásai vonatkoznak 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

- személyesen, postai úton: 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály:  

5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 

5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 
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- elektronikus úton: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 

- kormányablak 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 

Kedd: - 

Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 

Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési idő: 45 nap 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon 

belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutató nem készült. 

Általános ügyintézési és iratkezelési szabályoknak 

megfelelően. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény; 

- Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 385/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet; 

- Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) 

EüM rendelet 1. melléklet IV.18. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény alapján. 
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31. Ügytípus megnevezése: Vízmintavételi helyek jóváhagyása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Az 1000 m3/nap mennyiségnél kisebb kapacitású és 5000 

főnél kevesebb állandó népességet ellátó vízellátó 

rendszerek esetén:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

(Mezőtúri é Kunszentmártoni járáshoz tartozó 

települések) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

-  Üzemeltető kérelme, 

- A vízellátó rendszerre vonatkozó mintavételi helyek 

listáját és az azokat tartalmazó térképet,  

- Az illeték megfizetését igazoló dokumentum. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás általános tételű 3 000,- Ft illetékét 

illetékbélyeggel vagy a Magyar Államkincstár által 

vezetett 10032000-01012107-00000000 számú eljárási 

illetékbevételi számlára történő befizetéssel kell leróni. 

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény előírásai vonatkoznak 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

- személyesen, postai úton: 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály:  

5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 

5440 Mezőtúr, Kerületiház u. 1. 

- elektronikus úton: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 

- kormányablak 

 

A kérelmet és mellékleteit a vízmintavételi hely kijelölése 

előtt az éves vizsgálati programmal egyidejűleg kell 
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benyújtani. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 

Kedd: - 

Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 

Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő: 

- Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap 

- Hiánypótlás esetén 60 nap 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon 

belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutató nem készült. 

Általános ügyintézési és iratkezelési szabályoknak 

megfelelően. 

 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény;  

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; 

- Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 385/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény alapján. 
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32. Ügytípus megnevezése: Ivóvíz kezelési technológiák működésének 

ellenőrzésére vonatkozó éves vizsgálati terv 

jóváhagyása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Az 1000 m3/nap mennyiségnél kisebb kapacitású és 5000 

főnél kevesebb állandó népességet ellátó vízellátó 

rendszerek esetén:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

(Mezőtúri és Kunszentmártoni járáshoz tartozó 

települések) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

-  Üzemeltető kérelme, 

- az alkalmazott technológiák leírását az egyes 

technológiai szakaszok megjelölésével, 

- éves vizsgálati terv (a víznyerés helyén, a vízkezelési 

technológia különböző pontjain, valamint az 

elosztóhálózatra táplálás helyén), 

- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló 

dokumentum. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatás díja: 16 000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-00000000 

számú számlájára átutalással, készpénzátutalási 

megbízással, illetve belföldi postautalvány útján köteles 

megfizetni. 

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény előírásai vonatkoznak 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

- személyesen, postai úton: 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
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ideje): Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály:  

5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. 

5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 1. 

- elektronikus úton: mezoturjh.nepeu@jasz.gov.hu 

- kormányablak 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 

Kedd: - 

Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 

Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő: 

- Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap 

- Hiánypótlás esetén 60 nap 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon 

belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutató nem készült. 

Általános ügyintézési és iratkezelési szabályoknak 

megfelelően. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény; 

- Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 385/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet; 

- 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; 

- Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) 

EüM rendelet. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény alapján. 
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kötelezettségekről: 

 

 


