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űA Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztálya 

ÜGYLEÍRÁSAI: 

 

TARTALOMJEGYZÉK: 

 

1. A közfürdő töltő-ürítő rendszerű medencéjének fertőtlenítéséhez való 

hozzájárulás 

2. Átmeneti engedély a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben megállapított ivóvíz 

minőségű határértéktől való eltérésre vonatkozóan  

3. Az ivóvíz szolgáltató mű vízkezelése során végzendő vizsgálatokra vonatkozó 

vizsgálati terv jóváhagyása 

4. Az ivóvíz elosztása során végzendő vizsgálatokra vonatkozó éves vizsgálati 

program jóváhagyása 

5. Az ivóvíz-biztonság fenntartása érdekében szükséges intézkedések tervezésére 

és végrehajtására irányuló eljárások összefoglalására szolgáló ún. 

ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata 

6. Az ivóvíz-biztonság fenntartása érdekében szükséges intézkedések tervezésére 

és végrehajtására irányuló eljárások összefoglalására szolgáló ún. 

ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása 

7. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárásban az igazságügyi 

szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú 

jellegének elbírálása kérdésében szakhatósági állásfoglalás kiadása 

8. A működési nyilvántartásban nem szereplő, Magyarországon elismerhető 

egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy részére a 
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Népegészségügyi Főosztály 

8200 Veszprém, József Attila utca 36. 

telefon: 88/424-866, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  

 

szakképesítésnek megfelelő tevékenységre, meghatározott időtartamra és 

helyszínre (munkahelyre) szóló tevékenységre jogosító engedély kiadása. 

9. Szúnyog-irtószer és szúnyoglárva irtószer légi úton történő környezetbe 

juttatásának engedélyezése 

 

10.  Dohánytermék-gyártásban felhasználni kívánt új adalékanyagok 

engedélyezése 

Ügyintézők elérhetőségei:  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Cím: Veszprém, József A. u. 36. 

Telefon: 88/424-866 

 

Hivatali Kapu: 

Hivatal rövid neve: VEMKHNF 

KRID szám: 457389379 
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Ügytípus megnevezése:  

A közfürdő töltő-ürítő rendszerű medencéjének fertőtlenítéséhez való hozzájárulás 

 

Ügytípus rövid leírása: 

A töltő-ürítő rendszerű medencék esetén csak akkor adagolható fertőtlenítőszer, ha 

• a medence hidraulikai kialakítása megfelel a 37/1996. (X.18.) NM rendeletben 

foglaltaknak, és 

• gyógymedence esetén a medence töltésére használt elismert ásványvíz, 

gyógyvíz gyógyászati szempontból értékes, biológiailag aktív alkotórészeit a 

fertőtlenítés nem károsítja. 

A víz összetételét meg nem változtató, fertőtlenítés célját szolgáló beavatkozás (pl. 

UV-besugárzás) megengedett. A fertőtlenítéshez a megyei kormányhivatal 

népegészségügyi főosztályának hozzájárulása szükséges. 

 

Jogosultak köre: 

A hozzájárulás iránti kérelmet a közfürdő üzemeletető természetes személy, jogi 

személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági 

társaság esetén annak képviselője nyújthatja be. A kérelem, írásban terjeszthető elő. 

Természetes személy a kérelmet benyújthatja szóban is, ebben az esetben a 

hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel. 

 

Szükséges iratok: 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

 kérelmező neve, lakcíme (székhelye), 

 a kérelem tárgya, 

 az érintett közfürdő pontos címének, elérhetőségének megjelölésével, 

 az alkalmazni kívánt fertőtlenítő szer megnevezése,  

 a fertőtlenítési technológia leírása, 

 a medence hidraulikai kialakításának leírása. 

 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

A kérelemhez a Népegészségügyi Főosztály formanyomtatványt nem 

rendszeresített. 
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Népegészségügyi Főosztály 

8200 Veszprém, József Attila utca 36. 
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Eljárási költségek: 

Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. 

Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft. 

 

Hol intézzem el? 

Az eljáró hatóság a közfürdő telephelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal 

népegészségügyi főosztálya. 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Cím: Veszprém József Attila u. 36. 

Telefon: 88/424-866 

e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu 

 

Hivatali Kapu: 

Hivatal rövid neve: VEMKHNF 

KRID szám: 457389379 

 

Ügyintézési idő: 

Az ügyintézési határidő 8 nap. 

 

 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

A 37/1996. (X.18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu


5 
 

Népegészségügyi Főosztály 
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Ügytípus megnevezése: 

Átmeneti engedély a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben megállapított ivóvíz 

minőségű határértéktől való eltérésre vonatkozóan  

 

Ügytípus rövid leírása: 

Az üzemeltető kérelmére a kormányhivatal egy alkalommal, korlátozott időtartamra – legfeljebb 3 

évre – engedélyt adhat arra, hogy a vízellátó rendszer olyan vizet szolgáltasson, amelynek 

minősége a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet B) részében előírt vagy e 

rendelet hatálybalépését követően megállapított határértékeknek nem felel meg, feltéve, 

hogy az ivóvíz fogyasztása nem jelent veszélyt az emberi egészségre, és az ivóvízellátás 

az érintett területen más ésszerű módon nem biztosítható. Ebben az esetben a 

kormányhivatal az érintett vízminőségi jellemzőre ideiglenes határértéket állapít meg.  

 

Jogosultak köre: 

Közüzemi vízművet üzemeltető 

 

Szükséges iratok: 

Az engedély iránti kérelemhez a következő iratokat kell benyújtani és a kérelemben 

az alábbi adatokat kell közölni: 

a) kérelem indoklása; 

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

a kérdéses időszakban; 

c) az érintett földrajzi terület; 

d) az érintett népesség; 

e) a szolgáltatott víz napi átlagos mennyisége; 

f) az esetlegesen érintett élelmiszer-termelés; 

g) a vízminőség ellenőrzés módja és gyakorisága;  

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

határideje; 

i) milyen időtartamra kérik az engedélyt. 

 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

A kérelemhez a Népegészségügyi Főosztály formanyomtatványt nem 

rendszeresített. 
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Népegészségügyi Főosztály 

8200 Veszprém, József Attila utca 36. 

telefon: 88/424-866, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  

 

Eljárási költségek: 

Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg.  

Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft. 

 

Hol intézzem el? 

Az eljáró hatóság a vízmű telephelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal 

népegészségügyi főosztálya. 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Cím: Veszprém József Attila u. 36. 

Telefon: 88/424-866 

e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu 

Hivatali Kapu: 

Hivatal rövid neve: VEMKHNF 

KRID szám: 457389379 

 

 

Ügyintézési idő: 

Az ügyintézési határidő 8 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

Korm. rendelet 
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Népegészségügyi Főosztály 

8200 Veszprém, József Attila utca 36. 

telefon: 88/424-866, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  

 

Ügytípus megnevezése: 

Az ivóvíz szolgáltató mű vízkezelése során végzendő vizsgálatokra vonatkozó vizsgálati terv 

jóváhagyása 

 

Ügytípus rövid leírása: 

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

kerülő) víz minősége megfeleljen a közegészségügyi előírásoknak, az ivóvízminőségű vízre 

vonatkozó jogszabályokban előírt fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai 

követelményeknek. Az üzemeltető köteles a hasznosított vízbázis vizét és az általa termelt, 

illetve hálózatba juttatott ivóvíz minőségét rendszeresen ellenőrizni vagy ellenőriztetni 

akkreditált laboratóriummal. A vízkezelés során végzendő vizsgálatokra vonatkozó, az 

üzemeltetési szabályzatban rögzítendő vizsgálati tervnek alkalmasnak kell lennie a technológia 

irányításához és ellenőrzéséhez szükséges adatok szolgáltatására és rögzítésére. A 

vizsgálati tervet a területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi 

főosztályával jóvá kell hagyatni. 

 

Jogosultak köre: 

A jóváhagyás iránti kérelmet az ivóvíz szolgáltató művet üzemeltető természetes személy, 

jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági 

társaság esetén annak képviselője nyújthatja be. 

 

Szükséges iratok: 

A kérelem írásban terjeszthető elő. Természetes személy a kérelmet benyújthatja szóban 

is, ebben az esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel. 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat: 

 kérelmező neve, lakcíme (székhelye), 

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

megjelölésével, 

Csatolandó dokumentumok: 

 vizsgálati terv 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

A kérelemhez a Népegészségügyi Főosztály formanyomtatványt nem 

rendszeresített. 
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Népegészségügyi Főosztály 

8200 Veszprém, József Attila utca 36. 

telefon: 88/424-866, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  

 

Eljárási költségek: 

Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete IV.6. pontja szerinti 

igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai 

befizetéssel vagy átutalással. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni 

kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító 

bankkivonattal igazolható. 

 

Hol intézzem el? 

Az eljáró hatóság a vízmű telephelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal 

népegészségügyi főosztálya. 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Cím: Veszprém József Attila u. 36. 

Telefon: 88/424-866 

e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu 

Hivatali Kapu: 

Hivatal rövid neve: VEMKHNF 

KRID szám: 457389379 

 

Ügyintézési idő: 

Az ügyintézési határidő 8 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

A víziközművek szolgáltatásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény  
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Népegészségügyi Főosztály 

8200 Veszprém, József Attila utca 36. 

telefon: 88/424-866, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  

 

 

 

Ügytípus megnevezése: 

Az ivóvíz elosztása során végzendő vizsgálatokra vonatkozó éves vizsgálati program 

jóváhagyása 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra 

akkreditált laboratórium a vonatkozó rendelet 2. számú mellékletben meghatározottak 

alapján az illetékes hatóság által évente jóváhagyott vizsgálati program szerint 

ellenőrizze. 

 

Jogosultak köre: 

A jóváhagyás iránti kérelmet az ivóvíz szolgáltató művet üzemeltető jogi személy esetén 

annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén 

annak képviselője nyújthatja be. 

 

Szükséges iratok: 

A kérelem írásban terjeszthető elő. 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat: 

- kérelmező neve, lakcíme (székhelye), 

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

elérhetőségének megjelölésével, Csatolandó dokumentumok: 

- vizsgálati terv 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

A kérelemhez a Népegészségügyi Főosztály formanyomtatványt nem 

rendszeresített. 

 

Eljárási költségek: 

Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az 

általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft 
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Népegészségügyi Főosztály 

8200 Veszprém, József Attila utca 36. 

telefon: 88/424-866, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  

 

Hol intézzem el? 

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

ellátó vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek 

esetén a vízmű telephelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal 

népegészségügyi főosztálya jár el. 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Cím: Veszprém József Attila u. 36. 

Telefon: 88/424-866 

e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu 

 

Hivatali Kapu: 

Hivatal rövid neve: VEMKHNF 

KRID szám: 457389379 

 

Ügyintézési idő: 

Az ügyintézési határidő 8 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

Korm. rendelet  
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Népegészségügyi Főosztály 

8200 Veszprém, József Attila utca 36. 

telefon: 88/424-866, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  

 

Ügytípus megnevezése: 

Az ivóvíz-biztonság fenntartása érdekében szükséges intézkedések tervezésére és 

végrehajtására irányuló eljárások összefoglalására szolgáló ún. ivóvízbiztonsági terv 

felülvizsgálata 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Az üzemeltetőnek az ivóvízbiztonsági terv közegészségügyi felülvizsgálatát az aktualizált 

ivóvízbiztonsági terv benyújtásával, ötévente kell kérelmeznie  

 

Jogosultak köre: 

A jóváhagyás iránti kérelmet az ivóvíz szolgáltató művet üzemeltető jogi személy esetén 

annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén  

annak képviselője nyújthatja be 

 

Szükséges iratok: 

A kérelem írásban terjeszthető elő. 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat: 

- kérelmező neve, lakcíme (székhelye), 

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

elérhetőségének 

megjelölésével, Csatolandó dokumentumok: 

- a felülvizsgálat megállapításait összefoglaló dokumentum (aktualizált vízbiztonsági 

terv), amely legalább az alábbiakra terjedjen ki: 

a) az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak teljesülése, 

b) a teljes vízellátó rendszer működtetésének közegészségügyi vizsgálata, a 

kockázatbecslés és kockázatkezelés értékelése, 

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

esemény vagy határérték-túllépés esetén 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

A kérelemhez a Népegészségügyi Főosztály formanyomtatványt nem 

rendszeresített. 

 

Eljárási költségek:  

Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete IV.18. pontja 

szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai 

befizetéssel vagy átutalással. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni 
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Népegészségügyi Főosztály 

8200 Veszprém, József Attila utca 36. 

telefon: 88/424-866, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  

 

kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító 

bankkivonattal igazolható. 

 

Hol intézzem el? 

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

ellátó vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek 

esetén a vízmű telephelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal 

népegészségügyi főosztálya jár el. 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Cím: Veszprém József Attila u. 36. 

Telefon: 88/424-866 

e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu 

Hivatali Kapu: 

Hivatal rövid neve: VEMKHNF 

KRID szám: 457389379 

 

Ügyintézési idő: 

Az ügyintézési határidő 8 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

Korm. rendelet 
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Népegészségügyi Főosztály 

8200 Veszprém, József Attila utca 36. 

telefon: 88/424-866, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  

 

Ügytípus megnevezése: 

Az ivóvíz-biztonság fenntartása érdekében szükséges intézkedések tervezésére és 

végrehajtására irányuló eljárások összefoglalására szolgáló ún. ivóvízbiztonsági terv 

jóváhagyása 

 

Ügytípus rövid leírása: 

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

50 főt meghaladó állandó népességet ellátó ivóvízellátó rendszerek vízbiztonság-

irányítási rendszerét ivóvízbiztonsági tervben kell rögzítenie az üzemeltetőnek. Az 

ivóvízbiztonsági terv tartalmi követelményeit a vonatkozó endelet 6. számú melléklet 

tartalmazza. Az ivóvízbiztonsági terv jóváhagyására abban az esetben kerülhet sor, 

amennyiben a terv alapján történő üzemeltetéssel biztosított a lakosság egészséges 

ivóvízzel történő ellátása. Szükség esetén az ivóvíz-szolgáltatás helye szerinti 

illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a jóváhagyó határozatban 

az ivóvízbiztonsági tervben foglaltakon túl további feltételeket határoz meg, az 

ivóvízminőség biztonságának és elfogadhatóságának folyamatos, következetes 

biztosítására, valamint az ivóvízbiztonsági terv továbbfejlesztésére vonatkozóan. 

 

Jogosultak köre: 

A jóváhagyás iránti kérelmet az ivóvíz szolgáltató művet üzemeltető jogi személy esetén 

annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén 

annak képviselője nyújthatja be 

 

Szükséges iratok: 

A kérelem írásban terjeszthető elő. 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat: 

- kérelmező neve, lakcíme (székhelye), 

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

elérhetőségének megjelölésével, Csatolandó dokumentumok: 

- a jóváhagyásra irányuló kérelemhez az üzemeltető az Országos Közegészségügyi 

Intézet (a továbbiakban: OKI) szakvéleményét csatolja, 

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

követelményekkel 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

A kérelemhez a Népegészségügyi Főosztály formanyomtatványt nem 

rendszeresített. 
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Népegészségügyi Főosztály 

8200 Veszprém, József Attila utca 36. 

telefon: 88/424-866, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  

 

Eljárási költségek: 

Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete IV.17. pontja 

szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai 

befizetéssel vagy átutalással. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni 

kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító 

bankkivonattal igazolható. 

 

Hol intézzem el?  

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

ellátó vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek 

esetén a vízmű telephelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal 

népegészségügyi főosztálya jár el. 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Cím: Veszprém József Attila u. 36. 

Telefon: 88/424-866 

e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu 

Hivatali Kapu: 

Hivatal rövid neve: VEMKHNF 

KRID szám: 457389379 

 

Ügyintézési idő: 

Az ügyintézési határidő 8 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

Korm. rendelet  
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Népegészségügyi Főosztály 

8200 Veszprém, József Attila utca 36. 

telefon: 88/424-866, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  

 

Ügytípus megnevezése:  

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárásban az igazságügyi 

szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú 

jellegének elbírálása kérdésében szakhatósági állásfoglalás kiadása 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Az egészségügy területén igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárásban 

az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat 

szakirányú jellegének elbírálása kérdésében szakhatósági állásfoglalást ad ki a 

Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva. 

 

Jogosultak köre: 

Kérelmet az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárást kérelmező 

nyújthatja be. A kérelem írásban terjeszthető elő.  

 

Szükséges iratok: 

Csatolni kell az alábbi iratokat: 

 

a) az előírt képesítés meglétét tanúsító okirat másolata, 

b) a szakmai működés részletes leírása, 

c) a szakmai gyakorlati idő meglétének vagy a tudományos tevékenység végzésének 

igazolására a munkáltató, megbízó, gazdasági társaság, igazságügyi szakértői 

intézmény vagy más foglalkoztató által kiállított, egyéni vállalkozó esetén pedig a 

tevékenységi kör megkezdésének időpontjára vonatkozó igazolás, 

d) a kérelmező korábbi foglalkoztatójának jogutód nélküli megszűnése esetén a 

szakmai gyakorlat időtartamát alátámasztó szerződést vagy – amennyiben a 

szerződésből nem állapítható meg a jogviszony megszűnésének időpontja, vagy a 

szakmai gyakorlat időtartama – a szerződést, illetve a munkaviszony vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszüntetését vagy megszűnését 

igazoló okirat másolatát. 
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Népegészségügyi Főosztály 

8200 Veszprém, József Attila utca 36. 

telefon: 88/424-866, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  

 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

A kérelemhez a Népegészségügyi Főosztály formanyomtatványt nem 

rendszeresített. 

 

Eljárási költség nincs. 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 33. § (2) 66. 

 

Hol intézzem el? 

Az eljáró hatóság általános illetékességgel a megyei kormányhivatal népegészségügyi 

főosztálya. 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Cím: Veszprém József Attila u. 36. 

Telefon: 88/424-866 

e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu 

Hivatali Kapu: 

Hivatal rövid neve: VEMKHNF 

KRID szám: 457389379 

 

Ügyintézési idő: 

Az ügyintézési határidő 20 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez 

szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló 

hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól 
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Népegészségügyi Főosztály 

8200 Veszprém, József Attila utca 36. 

telefon: 88/424-866, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  

 

Ügytípus megnevezése:  

A működési nyilvántartásban nem szereplő, Magyarországon elismerhető 

egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy részére a szakképesítésnek 

megfelelő tevékenységre, meghatározott időtartamra és helyszínre (munkahelyre) 

szóló tevékenységre jogosító engedély kiadása. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

A működési nyilvántartásban nem szereplő, Magyarországon elismerhető 

egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy részére - betegellátási érdekből 

vagy a kérelmező megfelelő szakmai ismeretének megszerzése érdekében, indokolt 

esetben - a Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva a 

szakképesítésnek megfelelő tevékenységre, meghatározott időtartamra és helyszínre 

(munkahelyre) szóló tevékenységre jogosító engedélyt ad ki.  

 

Jogosultak köre: 

Kérelmet a működési nyilvántartásban nem szereplő, Magyarországon elismerhető 

egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy nyújthatja be. A kérelem írásban 

terjeszthető elő.  

 

Szükséges iratok: 

Csatolni kell az alábbi iratokat: 

A kérelmező hitelt érdemlő módon igazolja:  

- hogy a korábbi, rendszeresen végzett egészségügyi tevékenységének helye 

szerinti utolsó, ennek hiányában az állampolgársága szerint illetékes állam 

jogszabályai alapján nem áll az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró 

vagy korlátozó intézkedés, büntetés, illetőleg büntetőjogi intézkedés hatálya 

alatt, és 

- megfelel a tevékenység végzéséhez jogszabály szerint előírt egészségügyi 

alkalmassági feltételeknek. 

 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

A kérelemhez a Népegészségügyi Főosztály formanyomtatványt nem 

rendszeresített. 
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Népegészségügyi Főosztály 

8200 Veszprém, József Attila utca 36. 

telefon: 88/424-866, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  

 

Eljárási költségek: 

Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. 

Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft. 

 

Hol intézzem el? 

Az eljáró hatóság általános illetékességgel a megyei kormányhivatal népegészségügyi 

főosztálya. 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Cím: Veszprém József Attila u. 36. 

Telefon: 88/424-866 

e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu 

Hivatali Kapu: 

Hivatal rövid neve: VEMKHNF 

KRID szám: 457389379 

 

Ügyintézési idő: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 50. § (2) 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 110. § (4) 

18/2007. (IV.17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 

személyek alap- és működési nyilvántartásról, valamint a működési nyilvántartásban 

nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről 
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Népegészségügyi Főosztály 

8200 Veszprém, József Attila utca 36. 

telefon: 88/424-866, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  

 

Ügytípus megnevezése: 

Szúnyog-irtószer és szúnyoglárva irtószer légi úton történő környezetbe juttatásának 

engedélyezése 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Szúnyogirtó szer és szúnyoglárvairtó szer légi úton Veszprém megye illetékességi 

terültén csak a népegészségügyi feladatkörében eljáró Veszprém Megyei 

Kormányhivatal engedélyével juttatható ki a környezetbe. Légi úton történő 

szúnyogirtás és szúnyoglárvairtás egészségügyi gázmester szakmai irányításával 

végezhető. A légi úton történő szúnyoglárvairtáshoz entomológiai (felsőfokú biológiai 

végzettséggel és rovartani ismeretekkel rendelkező személy) szakképzettséggel 

rendelkező személy részvétele is szükséges. 

 

Jogosultak köre: 

A  kérelmet  benyújthatja  természetes  személy,  jogi  személy,  továbbá  jogi  

személyiséggel  nem rendelkező szervezet. 

 

Szükséges iratok: 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat: 

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

b) a légi szúnyogirtás tervezett területe, település, településrész megnevezése, 

terület mérete [ha] 

c) a légi járműre vonatkozó adatok: 

 

- légi jármű típusa, 

- tulajdonosa (üzemeltetője) neve, telephelye, 

 

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

e) a légijármű fel-, és leszállóhelyének pontos helye, 

f) a tervezett kezelések száma, 

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

h) az  egyes  kezelésekre  alkalmazni  kívánt  szúnyogirtó/szúnyoglárvairtó  szer  

megnevezése, mennyisége (liter/hektár, kg/hektár)  

i) a kezelésekért felelős egészségügyi gázmester/entomológus neve, lakcíme, 

telefonszáma, oklevelének száma. 

j)  egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére jogosító engedély száma, 

kelte. 

 



20 
 

Népegészségügyi Főosztály 

8200 Veszprém, József Attila utca 36. 

telefon: 88/424-866, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  

 

 

Benyújtandó iratok: 

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

- Szúnyoglárvairtás  esetén  entomológus  szakképzettséggel  rendelkező  személy  

részvételre vonatkozó nyilatkozata, 

- az illetékes természetvédelmi hatóság szakvéleménye (védett természeti 

területeket érintő védekezés esetén), 

- kérelmező nyilatkozata, hogy a légi szúnyogirtásra vonatkozóan a szúnyogirtás 

megrendelőjével kötött érvényes szerződéssel (megállapodással) rendelkezik 

 

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be: 

- eredetiben vagy 

- hiteles másolatban vagy 

- az eredeti bemutatása mellett fénymásolatban. 

 

Eljárási költségek:  

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

igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai 

befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I. 30.) 

EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a 

postai feladóvevénnyel, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható. 

 

Hol intézzem el? 

Az eljáró hatóság általános illetékességgel a megyei kormányhivatal népegészségügyi 

főosztálya. 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Cím: Veszprém József Attila u. 36. 

Telefon: 88/424-866 

e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu 

Hivatali Kapu: 

Hivatal rövid neve: VEMKHNF 

KRID szám: 457389379 
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Népegészségügyi Főosztály 

8200 Veszprém, József Attila utca 36. 

telefon: 88/424-866, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  

 

Ügyintézési idő: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény szerint (8 nap). 

 

Egyéb tudnivalók: 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal határozat formájában adja ki a légi úton 

történő szúnyogirtást.   

 

Az engedélyes a kezelés megkezdése előtt köteles értesíteni: 

• a területileg illetékes hatóságokat: 

- a Kormányhivatalt a kezelés megkezdése előtt 48 órával annak pontos 

időpontjáról, helyéről, 

- az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi  és    Vízügyi    

Főfelügyelőség (OKTVF) /Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 

Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály/ területileg illetékes 

felügyelőségét védett természeti területek kezelésekor, 

• az érintett település lakosságát. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) Dezinszekciós és Deratizációs 

osztálya által kiadott - „Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az 

egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről” című kiadványa. 

- A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről szóló, többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 

36. § (2) bek., 4. melléklet 2. pont 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény  

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 

törvény 4/A. § (1), (2) bekezdés 

- 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, 

valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól 

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv 2. § e), 7. § (3) a) pontja 
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Ügytípus megnevezése: 

Dohánytermék-gyártásban felhasználni kívánt új adalékanyagok engedélyezése 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Új adalékanyaggal dohányterméket előállítani és forgalomba hozni Veszprém megye 

illetékességi terültén csak a népegészségügyi feladatkörében eljáró Veszprém 

Megyei Kormányhivatal engedélyével lehetséges. A dohánytermékek előállításáról, 

forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 3. 

melléklete szerinti adattartalommal, a Kormányhivatal határozat formájában dönt az 

engedélyezésről. 

 

 

Jogosultak köre: 

A kérelmet benyújthatja természetes személy, jogi személy, továbbá jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

 

Szükséges iratok: 

 

1) bejelentés az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

állam hatósága által kiadott felhasználási engedély, amennyiben rendelkezésre áll 

2) az akkreditált laboratórium által kiadott, a bevizsgálás eredményét rögzítő 

jegyzőkönyv 

Hasznos link: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158950.353803 

 

 

Eljárási költségek:  

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

igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai 

befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I. 30.) 

EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a 

postai feladóvevénnyel, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható. 

 

 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158950.353803
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Hol intézzem el? 

Az eljáró hatóság a népegészségügyi feladatkörében eljáró  Kormányhivatal. 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Cím: Veszprém József Attila u. 36. 

Telefon: 88/424-866 

e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu 

Hivatali Kapu: 

Hivatal rövid neve: VEMKHNF 

KRID szám: 457389379 

 

Ügyintézési idő: 

30 nap  

 

Ügyintézési tájékoztató: 

Az új adalékanyagoknak a dohánytermék gyártásában való felhasználását, a 

felhasználás tervezett kezdő időpontját 6 hónappal (de legkésőbb 30 nappal) 

megelőzően be kell jelenteni a népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei 

kormányhivatalnak. 

mailto:vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu

