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- az ügyfél jogai és kötelezettségei 
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A hatósági eljárással kapcsolatos általános tájékoztatás 
 

Az ügyintézési határidő 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján 

kezdődik.  

Az ügyintézési határidő automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, sommás eljárásban 

nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.  

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:  

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és  

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy 

késedelmének időtartama.  

Ha törvény vagy kormányrendelet valamely eljárási cselekmény teljesítésének határidejéről nem 

rendelkezik, a hatóság, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonnal, de legkésőbb nyolc napon 

belül gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse, vagy a végzést meghozza.  

Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez 

nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz.  

Az ügyet soron kívül kell elintézni, ha a kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége indokolja, 

életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, a hatóság ideiglenes 

biztosítási intézkedést rendelt el, vagy a közbiztonság, a közrend vagy a nemzetbiztonság érdekében 

egyébként szükséges.  

Ha a határidőből kevesebb, mint tizenöt nap van hátra, a további eljárási cselekményeket soron kívül 

kell elvégezni.  

Az ügyintézési határidő túllépésének jogkövetkezményei 

Ha a hatóság határidőben nem hoz függő hatályú döntést, vagy az ügyintézési határidőt túllépi - és 

függő hatályú döntés meghozatalának nem volt helye -, vagy az automatikus döntéshozatal, vagy a 

sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi, az eljárás lefolytatásáért illetéknek vagy díjnak 

megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az 

eljárási költségek megfizetése alól is.  

A fentiektől eltérő különös szabályok az egyes ügyleírásoknál kerülnek meghatározásra. 

 

Alapvető eljárási szabályok 

A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a 

jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, 

mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok 

figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja.  

A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során 

a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek megfelelően 

köteles eljárni. A hatóság ügyintézője jóhiszeműen, továbbá a jogszabály keretei között az ügyfél jogát 

és jogos - ideértve gazdasági - érdekét szem előtt tartva jár el.  

A közigazgatási hatóság e törvény alkalmazása során az eljárásban érintett kiskorú érdekeinek 

fokozott figyelembevételével jár el.  
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A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél 

jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza. A közigazgatási hatóság 

védi az ügyfelek jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait, ezek korlátait törvény határozza meg.  

A természetes személy ügyfél az elsőfokú eljárás megindítására irányuló kérelmét az eljárásra 

hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, a Kormány által rendeletben meghatározott ügyekben az 

integrált ügyfélszolgálaton (a továbbiakban: kormányablak), vagy ha jogszabály azt nem zárja ki, 

lakcíme vagy munkahelye szerinti székhelyű, azonos hatáskörű hatóságnál, ennek hiányában pedig a 

lakcíme vagy munkahelye szerint illetékes jegyzőnél is előterjesztheti, aki azt továbbítja a hatáskörrel 

rendelkező illetékes hatósághoz.  

Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 

képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett 

kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy szóban lehet 

előterjeszteni.  

A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is megindítható, illetve a 

kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén folytatható.  

A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai szerint 

cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 

cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  

A közigazgatási hatóság a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen ügyfelet, illetve az 

eljárás korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen egyéb résztvevőjét megfelelő légkör 

biztosítása mellett, korára, egészségi állapotára és értelmi szintjére tekintettel tájékoztatja az őt 

megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről, valamint a lefolytatandó eljárási cselekményről.  

A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési helyének, anyja 

nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes adatának kezelésére.  

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa 

vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is 

eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy.  

A hatóság írásban postai úton, írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot, 

személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, a hatóság kézbesítője útján, 

kézbesítési ügygondnok útján, hirdetményi úton, vagy szóban személyesen hangkapcsolatot biztosító 

elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton tart 

kapcsolatot az ügyféllel.  

Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője - e törvény 

keretei között - az egyes kapcsolattartási formák közül szabadon választhat.  

Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási cselekmény 

elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban - az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 

ügyfelet kivéve - az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül értesíteni kell. 

Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az eljárás megindulásáról a jogszabályban előírt módon.  

Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket, az eljáró hatóság a kérelem 

beérkezésétől számított 8 napon belül hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet.  

Az eljáró hatóság az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az 

ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az erre 

megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének elmaradása 

megakadályozza a tényállás tisztázását. Ugyancsak az eljárás megszüntetésének van helye, ha az 
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ügyfél a kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívása ellenére 

nem gondoskodik, a képviselet-ellátásra alkalmas személy meghatalmazásáról vagy nem jár el 

személyesen.  

Ha az ügyfél által kezdeményezett ügyben az eljáró hatóság tárgyalást tart, és a tárgyaláson az ügyfél 

nem jelent meg és távolmaradását nem mentette ki, a kérelmét visszavontnak kell tekinteni.  

Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 

terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a tényállás 

tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell vennie.  

Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a hatóság határnap vagy határidő 

megjelölésével arra kötelezi, hogy előtte vagy a megjelölt helyen jelenjen meg.  

Az ügyfél a kérelmére indult eljárásban nem kötelezhető a megjelenésre, kivéve, ha a hatóság a 

kérelemre indult eljárást hivatalból folytatja, tárgyalást, közmeghallgatást vagy egyezségi kísérletet 

tart.  

Ha az idézett személy az idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása előtt az eljárás helyéről 

engedély nélkül eltávozik, és távolmaradását előzetesen alapos okkal nem menti ki vagy nyolc napon 

belül megfelelően nem igazolja, továbbá ha az idézésre meghallgatásra nem alkalmas állapotban 

jelenik meg, és ezt a körülményt nem menti ki, eljárási bírsággal sújtható. Nem sújtható bírsággal az 

idézett személy, ha az idézés nem volt szabályszerű.  

Ha az idézett személy ismételt idézésre sem jelenik meg, és távolmaradását nem menti ki, a 

rendőrség útján elővezettethető.  

Ha az ügyfél (vagy képviselője), ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan 

tényt állít, eljárási bírsággal sújtható, melynek összege természetes személy esetén ötezer forinttól 

ötszázezer forintig, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében egymillió 

forintig terjedhet.  

A hatóság szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközt. A hatóság a bizonyítékokat 

egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a 

tényállást.  

A hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának 

megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről 

készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi 

bizonyíték.  

Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható.  

A tanúként megidézett személy köteles a meghallgatása végett megjelenni és - jogszabályban 

meghatározott kivétellel - tanúvallomást tenni.  

Szakértőt kell meghallgatni vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem rendelkezik 

megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához 

különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét.  

Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző nem 

beszéli, tolmácsot kell alkalmazni.  

Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet 

terjeszthet elő.  

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, arról 

másolatot, kivonatot készíthet, vagy illetékköteles/illetékmentes másolatot kérhet. Az ügyfél az adatok 

konkrét megjelölésével kérheti az irat betekintési jog korlátozását üzleti, és más méltányolható 

magánérdekének védelmében.  
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A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült minden más kérdésben 

végzést bocsát ki.  

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló 

jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény lehetővé teszi, egyéb esetben a végzés elleni 

jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető 

jogorvoslat keretében gyakorolható.  

Az elsőfokú hatóság megindítja a végrehajtást, ha megállapította, hogy a végrehajtható döntésben 

elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben, vagy nem az előírásoknak 

megfelelően történt.  

A hatóság az eljárás során köteles költségkímélő módon és a célszerűség figyelembevételével eljárni, 

az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevői kötelesek eljárási cselekményeiket a célszerűség 

figyelembevételével teljesíteni.  

Ha a hatóság az ügyfelet vagy az eljárás egyéb résztvevőjét marasztalja el valamely eljárási 

cselekmény költségében, azonnal kötelezi a költségek megfizetésére.  

Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a 

megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.  

A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt 

az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére 

költségmentességet engedélyezhet.  

A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással okozott kárt a polgári jog szabályai szerint 

megtéríti.  

 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

Az ügyfelet megillető jogok:  

Az ügyfelet megilleti a tisztességes eljáráshoz és a jogszabályokban meghatározott határidőben 

hozott döntéshez való jog, és az eljárás során az anyanyelv, kisebbségi nyelv használatának joga.  

A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára biztosítja, hogy jogaikról és 

kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni.  

Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a 

nyilatkozattételt megtagadja.  

Az ügyfél bizonyítási indítványt terjeszthet elő.  

Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a döntés jogerőre emelkedéséig visszavonhatja.  

A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint 

más érdekelteknek biztosítja az irat-betekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett 

titkok megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy ügyfél jogi segítségnyújtást vehet igénybe.  

A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.  
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Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.  

Az ügyfél a törvény által meghatározott esetekben eljárási költség viselésére, kérelemre indult 

eljárásban a bizonyítási eljárással járó költségek megelőlegezésére is köteles.  

Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni. 

 

Egyes népegészségügyi hatósági ügyek 
 

1. Holttest külföldre történő szállítása 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, mely tartalmazza az alábbi adatokat: 

- kérelmező hozzátartozó neve és lakcíme, személyi igazolvány száma/útlevél száma, aláírása; 

amennyiben a szállítást végző temetkezési vállalkozó a kérelmező, úgy a hozzátartozótól 

írásbeli meghatalmazás szükséges (nem írja elő jogszabály) 

- elhunyt neve, utolsó lakhelye, anyja neve, halál oka és ideje 

- mely határátkelőhely érintésével honnan hova szállítják az elhunytat 

- halottszállító gépjármű típusa és forgalmi rendszáma 

- a holttestet kísérő személy(ek) megnevezése  

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

- halott szállításra engedéllyel rendelkező vállalkozás nyilatkozata, hogy elvégzik a szállítást 

- a szállítani kívánt elhunyt teljes egészében kitöltött halott vizsgálati bizonyítványa vagy halotti 

anyakönyvi kivonata 

- a halottszállító gépjármű forgalmi engedélyének másolata 

- a holttestet kísérő személy(ek) személyazonosítására alkalmas dokumentumának másolata 

Halottnak külföldről Magyarországra való szállításához az engedélyt a magyar konzuli tisztviselő adja 

ki. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon, személyesen, vagy meghatalmazott útján.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: Illeték- és díjmentes az eljárás. 

Az ügyintézés határideje: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § 

alapján, sommás eljárás keretében, legfeljebb 8 nap, amennyiben a hatóság az ügyben függő hatályú 

döntést hoz, az ügyintézés határideje, teljes eljárás keretében 60 nap. 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen vagy postán, a benyújtást követően a kérelmet a 

hatóság megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. 

Amennyiben a kérelem benyújtásakor megállapításra kerül a hatáskör/illetékesség hiánya, 

haladéktalanul intézkedni kell a dokumentáció (illetve az ügyfél) továbbirányításáról. 
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A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a halott illetve a hamvak külföldre történő szállításának 

engedélyezése vagy elutasítása (határozat formájában). 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 

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

 

2. Boncolás nélküli hamvasztás engedélyezése  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

A hamvasztani kívánt elhunyt hozzátartozója által benyújtott kérelem, mely tartalmazza az alábbi 

adatokat: 

- kérelmező hozzátartozó neve és lakcíme, személyi igazolvány száma, aláírása 

- elhunyt neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, halál helye és ideje 

- a kérelmező és elhunyt hozzátartozói kapcsolatának megnevezése, illetve a kérelmezőn kívüli 

hozzátartozók neve, címe és rokoni kapcsolata az elhunyttal 

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

- Teljes egészében kitöltött halottvizsgálati bizonyítvány jól látható/olvasható példánya 

(ezen dokumentumra kerül a járási hivatal körbélyegzője, illetve a kiadmányozó 

(osztályvezető) aláírása, mely egyben az engedély megadását is jelenti) 

Fekvőbeteg ellátó intézményben történt halálozás esetén az intézmény engedélyezi a boncolás nélkül 

történő hamvasztást. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Az ügyfél érdekei és az ügy specialitására tekintettel papír alapon, személyesen, vagy 

meghatalmazott útján. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Illeték- és díjmentes az eljárás. 

Az ügyintézés határideje: 8 nap 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, vagy meghatalmazott útján. A benyújtást követően a 

kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. 

Amennyiben a kérelem benyújtásakor megállapításra kerül a hatáskör/illetékesség hiánya, 

haladéktalanul intézkedni kell a dokumentáció (illetve az ügyfél) továbbirányításáról. 

A rendelkezésünkre álló dokumentáció alapján a boncolás nélküli hamvasztás engedélyezése a 

halottvizsgálati bizonyítványon és elutasítása (határozat formájában). 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 

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

végrehajtásáról 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

- 351/2013. (X.4.) Korm. rendelet a halott vizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40565.323246
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41752.349906
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41752.349906
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40565.323246
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41752.349906
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41752.349906
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30903.354485
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=163673.347731
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3. Hatósági bizonyítvány 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, megjelölve, milyen célból kéri az ügyfél az igazolást (2016. évi CL. törvény 95. § alapján).  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon, elektronikusan. Elektronikus úton kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség; az 

ügyintézési határidőket is a papír alapon beérkezett dokumentum beérkezését követő naptól kell 

számítani. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

1990. évi XCIII. tv. 29. §. (1) bekezdése alapján: 3000,- Ft, melyet az Államkincstár által vezetett 

10032000-01012107 számú Eljárási illeték bevételi számlára kell átutalni. Az átutalási bizonylat 

csatolandó az illeték befizetésének igazolása miatt. 

Az önálló orvosi tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog megszerzése és az ezt tanúsító 

hatósági bizonyítvány kiállítása illetékmentes. 

Az ügyintézés határideje: 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 41. § alapján, sommás eljárás keretében, legfeljebb 8 nap, amennyiben a hatóság az 

ügyben függő hatályú döntést hoz, az ügyintézés határideje, teljes eljárás keretében 60 nap. 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, postán, a benyújtást követően a kérelmet megvizsgálja 

és szükség esetén az ügyfelet a hatóság hiánypótlásra szólítja fel. A hatóság a hatósági bizonyítvány 

kiadását megtagadja, ha kiadása jogszabályba ütközik, vagy az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, 

állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik. 

Amennyiben a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál 

történt, úgy az ügyfelet értesíteni kell az eljárás megindításáról, valamint a hiányzó dokumentumokat, 

adatokat be kell kérni, vagy a szükséges dokumentáció megléte esetén a hatósági bizonyítványt ki kell 

állítani. 

A rendelkezésünkre álló tények, bizonyítékok alapján a hatósági bizonyítvány kiállítása, átadás 

személyesen vagy postázás útján. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről szóló 

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

végrehajtásáról 

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

- 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 10.§ az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének 

szabályairól 

- 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 8. § az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az 

egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos 

továbbképzéséről 

 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=47816.338456
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140285.330335
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140285.330335
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=47932.345222
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138637.333673
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138637.333673
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138652.333314
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138652.333314
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138652.333314
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4. Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése  

Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére jogosító engedélyt a fővárosi és megyei 

kormányhivatalnak az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző lakóhelye, illetve székhelye 

szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi osztálya 

adja ki. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Az eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:  

- a tevékenységet személyesen végző foglalkoztatott személy nevét és születési idejét, 

valamint  

- szakképzettségét igazoló oklevele, bizonyítványa számát, kiállítója megnevezését, vagy - 

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

gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályai szerinti, elismert szakmai gyakorlattal 

rendelkező foglalkoztatott személy esetén - szakmai gyakorlata elismeréséről szóló határozat 

számát, kiállításának időpontját.  

Az engedély abban az esetben adható ki, ha a kérelmező egészségügyi kártevőirtó szolgáltatónál a 

tevékenység céljára szolgáló valamennyi telephelye tekintetében biztosítottak a 16/2017. (VIII. 7.) 

EMMI rendelet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység 

szabályairól rendelet - különösen az irtószerek szállítására, tárolására és felhasználására irányadó - 

előírások betartásának feltételei.  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

papír alapon, elektronikusan/ügyfélkapun keresztül  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:  

1990. évi XCIII. tv. 29. §. (1) bekezdése alapján: 3000,- Ft, melyet az Államkincstár által vezetett 

10032000-01012107 számú Eljárási illeték bevételi számlára kell átutalni. Az átutalási bizonylat 

csatolandó az illeték befizetésének igazolása miatt.  

Az ügyintézés határideje:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § alapján, sommás eljárás 

keretében, legfeljebb 8 nap, amennyiben a hatóság az ügyben függő hatályú döntést hoz, az 

ügyintézés határideje, teljes eljárás keretében 60 nap. 

Ügymenet leírása: 

A kérelmet hivatal megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.  

Szükség esetén helyszíni szemle tartása, előre egyeztetett időpontban.  

A rendelkezésre álló tények, bizonyítékok alapján érdemi döntés meghozatala vagy az eljárás 

megszüntetése.  

A döntés megküldése elektronikusan fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételtől számított 15. 

napon jogerőssé és végrehajthatóvá válik.  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

- 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet a biocid termékek forgalmazásáról és 

felhasználásáról  

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

gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól 

- 316/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba 

hozatalának egyes szabályairól 

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0528-20140425&qid=1527143447108&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0528-20140425&qid=1527143447108&from=HU
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=203486.351895
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=203486.351895
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162713.350259
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162713.350259
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48594.348034
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- 38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelete a biocid termékek előállításának és 

forgalomba hozatalának feltételeiről  

- 18/1998. (VI.3.) NM rendelete a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről  

 

5. Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezése  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Az eljárás kérelemre indul, melyben fel kell tüntetni: 

- a kérelmező telephelyét; 

- új, egyéni vállalkozás keretében működni kívánó egészségügyi szolgáltató kivételével a 

kérelmező KSH törzsszámát; 

- amennyiben az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatást nem saját tulajdonában lévő 

ingatlanban végzi, a tulajdonos nevét, székhelyét, az ingatlan (ingatlanrész) 

használatának jogcímét; 

- az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyét, a rendelési időt és a betegek részére 

rendelkezésre állás idejét, védőnői szolgálat esetén a tanácsadás idejét; 

- az ellátni kívánt egészségügyi szakma (szakmák) megnevezését, szakmakódját, 

progresszivitási szintjét, ellátási formáját; 

- a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók (orvos, szakdolgozó, nem egészségügyi 

szakképesítéssel rendelkező) nevét, pecsétszámát vagy működési nyilvántartási számát, 

foglalkoztatási jogviszonyát; 

- a kérelemben foglalt egészségügyi szakmától és ellátási formától függően az ügyeleti, 

készenléti rendszerben való részvétel módját; 

- ha az egészségügyi szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások egy részét m ás 

egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján, annak közreműködésével nyújtja a 

betegnek, a közreműködő egészségügyi szolgáltató által teljesítendő szolgáltatásokat; 

- területi ellátási kötelezettséggel működő alapellátás esetén az önkormányzat által kijelölt 

körzet megjelölését (körzet száma vagy körzet határai); 

- a jogszabály szerint gyógyászati segédeszköznek minősülő termék forgalmazására, 

kölcsönzésére, javítására irányuló tevékenység esetén azt, hogy sorozatgyártású, egyedi 

méretvétel alapján készült vagy méretre igazított segédeszközt fog forgalmazni, 

kölcsönözni, illetve javítani; 

- az egészségügyi szolgáltató fenntartójának nevét; Jogszabályban meghatározott egyéb 

adatokat; 

- az egészségügyi alapellátásban folytatott szakmák esetén a helyettesítés helyét, 

helyettesítő személyek nevét és orvosi bélyegzője számát vagy működési nyilvántartásba 

vételi számát 

A kérelemhez mellékelni kell 

- ha az egészségügyi közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató megállapodás vagy 

szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodást, szerződést; 

- közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a közreműködésről szóló 

szerződést; 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=74802.351866
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=74802.351866
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34341.345219
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34341.345219
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- az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek - ideértve az ingatlant is - 

használatának jogcímét igazoló iratot; 

- 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; 

- az egészségügyi szakma (szakmák) ellátásához szükséges tárgyi feltételek - ideértve a 

progresszivitási szinthez kapcsolódó feltételeket is - meglétére vonatkozó nyilatkozatot; 

- a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem állnak fenn a működési engedély kiadásának a 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okai; 

- az egészségügyi tevékenységet végzők jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági 

vizsgálatának dátumát és eredményét; 

- szakmai programot /a 96/2003. (VII. 15. ) Korm. rendelet 2. számú mellékletében leírtak 

szerint/ alapellátás esetén a helyettesítő személy nyilatkozatát arról, hogy vállalja a 

kérelmező helyettesítését 

Több telephely esetén az engedélyezési eljárás lefolytatása telephelyenként történik.  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon - személyesen vagy postai úton -, illetve elektronikusan.  

A kérelmet a hatáskörrel rendelkező hivatalhoz kell benyújtani - a hatáskörrel rendelkező hatóság: 

a) fekvőbeteg-szakellátást, mentést, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki, 

in vitro fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi 

diagnosztikai, valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátást - diagnosztikai szolgáltatást is 

ideértve - egyidejűleg nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató 

közreműködői esetén - függetlenül attól, hogy a szolgáltató hány telephelyen nyújtja 

szolgáltatásait - az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár, 

b) alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel 

kapcsolatos szolgáltatást, betegszállítást, intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási 

tevékenységet, mentési tevékenységen belül rendezvény egészségügyi biztosítását, 

bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást, 

önálló járóbeteg-szakellátást – ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető 

ellátásokat - és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen 

egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén a járási hivatal, 

c) ha az a) pont szerinti fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást 

- a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó szolgáltató emellett önálló 

járóbeteg-szakellátást is nyújt, az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes 

államtitkár, 

d) ha a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást - a 

diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó közreműködő és személyes 

közreműködő egészségügyi szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az 

önálló járóbeteg-szakellátás tekintetében a járási hivatal jogosult. 

e) ha az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik telephellyel, a működési engedélyt az 

egészségügyi szolgáltató székhelye szerint illetékes járási hivatal, 

f) amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephellyel is rendelkezik, ill. a székhelyén is 

nyújt szolgáltatást, a működési engedélyt a telephelyekre, vagy a székhelyre külön-külön 

lefolytatott eljárásokban a telephely, ill. a székhely szerint illetékes járási hivatal vagy az 

országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár adja ki. 
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Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete alapján: 

- alapellátást végző egészségügyi szolgáltató engedélyezése esetén 30.000,- Ft, 

- járóbeteg szakellátást végző egészségügyi szolgáltató engedélyezése esetén 35.000,- Ft, 

- egyéb egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi szolgáltató engedélyezése esetén 

30.000,- Ft (ide sorolandó pl. a gyógyászati segédeszköz forgalmazás, a 

természetgyógyászati tevékenységek, az önálló szakdolgozói tevékenységek). 

Több telephely esetén az engedélyezési eljárás telephelyenként történik, így az igazgatási 

szolgáltatási díjat is telephelyenként kell megfizetni, kivéve azonos körzet több telephelyen történő 

ellátása finanszírozott egészségügyi szolgáltató által (ilyenkor az igazgatási szolgáltatási díjat csak 

egyszer kell megfizetni, mert ugyanazon körzet engedélyezése történik). 

Az ügyintézés határideje:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § alapján, sommás eljárás 

keretében, legfeljebb 8 nap, amennyiben a hatóság az ügyben függő hatályú döntést hoz, az 

ügyintézés határideje, teljes eljárás keretében 60 nap. 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, postán, illetve elektronikusan. A benyújtást követően a 

hatóság kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. 

Amennyiben a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál 

történt, úgy az ügyfelet értesíteni kell az eljárás megindításáról, valamint a hiányzó dokumentumokat, 

adatokat be kell kérni. 

Az engedélyezési eljárás során lehetőleg az engedély kiadása előtt helyszíni szemle tartása történik, 

előre egyeztetett időpontban. /Amennyiben az engedély kiadása helyszíni szemle nélkül történt, úgy 

az engedély jogerőre emelkedését követő 60 napon belül helyszíni ellenőrzést tartunk./ 

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján érdemi döntés meghozatala (működési engedély 

kiadása) vagy az eljárás megszüntetése. 

A döntés postázása után, az átvétel visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a döntés a 

kézhezvételtől számított 15. napon véglegessé válik. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

- 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 

- 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

- 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről 

- 16/2002. (XII.12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető 

ellátások szakmai feltételeiről 

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

- 7/2004. (XI.23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, 

kölcsönzésének szakmai követelményeiről 

- 40/1997. (III.5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30903.354485
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176686.296135
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75872.349911
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75872.349911
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75259.350598
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75259.350598
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64639.347691
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64639.347691
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26383.333240
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83150.331477
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83150.331477
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29853.298446
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- 11/1997. (V.28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes 

kérdéseiről 

- 20/2009. (VI.18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 

megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 

- 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról 

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

- 2/2004. (XI.14.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 

- 2003. évi LXXXIV. tv. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

- 1/2009. (I.30.) EüM rendelet az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

- 19/1998. (VI.3.) NM rendelet a betegszállításról 

- 5/2006. (II.7.) EüM rendelet a mentésről 

- 35/2011. (III.21.) Korm. rendelet az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és 

kizáró okairól 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

https://www.antsz.hu/ honlapról letölthető dokumentumok: A, B, C, D lapok 

 

6. Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének módosítása  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Az eljárás kérelemre indul. 

Működési engedély módosítása adatváltozás miatt: amennyiben a változás érinti a működési engedély 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés b), c), i) és j) pontjában foglalt adatok 

valamelyikére vonatkozó adatait.  

Ebben az esetben a kérelemhez mellékelni kell az adatváltozást igazoló dokumentumot. pl: az 

egészségügyi szolgáltató azonosítására szolgáló adatokban (név, székhely) telephely adataiban, 

szervezeti egység elnevezésében, a járóbeteg-szakellátás és az alapellátás keretében engedélyezett 

szakmai heti óraszámában bekövetkezett változás esetén. 

Működési engedély módosítása helyszíni szemle nélkül: szakmát vagy szolgáltatást érintő, az 

egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 

eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése I.1.7. pontban nem említett 

pontjai valamelyikében bekövetkező változás miatt. 

Működési engedély módosítása helyszíni szemlével: szakmát vagy szolgáltatást érintő, az 

egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 

eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése I.1.7. pontban nem említett 

pontjai valamelyikében bekövetkező változás miatt.  

A már meglévő telephelyen új szakma felvétele esetén, a benyújtandó dokumentumok és a kérelem 

megegyezik az „Egészségügyi szolgáltatók engedélyezése" elnevezésű tájékoztatóban leírtakkal. 

Több telephely esetén a működési engedély módosítására irányuló eljárás lefolytatása 

telephelyenként történik. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29250.333245
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29250.333245
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124091.333665
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124091.333665
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103827.338477
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=47932.345222
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=82857.345228
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=82857.345228
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75676.339195
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.340005
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123175.333659
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123175.333659
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34368.345220
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101687.333272
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138088.332800
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138088.332800
https://www.antsz.hu/
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Változás bejelentés, működési engedély módosítás nélkül: 

A szolgáltatónak bejelentési kötelezettsége lesz, ha változik: 

- a rendelési, ill. rendelkezésre állási idő változása, (változást követő 8 nap) 

- alapellátásban a helyettesítők személye, (változást követő 8 nap) 

- a tevékenységet végzők személye (minden hó 10.-ig a változás) 

A szükséges mellékleteket is csatolni kell (önk. szerződés, nyilatkozat a helyettesítésről) Ha 

bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, igazgatási bírság kiszabásának van helye. 

Személyes közreműködés 

A személyes közreműködő teszi meg az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108/A.§-a 

szerinti bejelentést. Ha a személyes közreműködő e tevékenységét az igénybe vevő szolgáltató több 

szervezeti egységében is végzi, a bejelentést ezen szervezeti egységek tekintetében kell megtenni. 

(csak bejelentés nem kell működési engedély) Egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló rendelet alapján vezetett 

nyilvántartásba rögzül. A bejelentés nyilvántartásba vételéről 60 napon belül értesítés történik a 

bejelentő egészségügyi szolgáltató részére. 

Szabadfoglalkozás 

Magánszemély által más szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódó, annak nevében és betegeinek 

nyújtott szolgáltatás, amelyhez nem kell működési engedély, csak bejelentés, valamint kizárólag 

személyi feltétel biztosítása. 

 

7. Az egészségügyi szolgáltató tevékenységének szüneteltetése 

Az egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató a működési engedélyében szereplő bármely 

egészségügyi szolgáltatás ellátását - a fenntartó tájékoztatása mellett - szüneteltetheti. A 

szüneteltetést legalább nyolc nappal korábban be kell jelenteni az engedélyező egészségügyi 

államigazgatási szervnek, megjelölve a szünetelő szervezeti egység helyett egészségügyi 

szolgáltatást nyújtó szervezeti egységet annak azonosító kódjának feltüntetésével. Amennyiben a 

szünetelést bejelentő egészségügyi szolgáltatónál nincs az adott szakmában más szervezeti egység, 

az egészségügyi szolgáltató más egészségügyi szolgáltatóval megállapodik a helyette történő 

egészségügyi szolgáltatásról. A szünetelésről szóló bejelentéshez csatolni kell a megállapodást. A 

szüneteléssel kapcsolatban nem kell módosítani a működési engedélyt. 

Az egészségügyi közszolgáltatást nem végző szolgáltató tevékenységének szüneteltetését akkor 

köteles bejelenteni, ha a szüneteltetés várható időtartama a három hónapot meghaladja. A 

bejelentésben meg kell jelölni a szüneteltetés okát, a kezdő és a várható befejezés időpontját. Az 

egészségügyi szolgáltatás újbóli megkezdését be kell jelenteni az egészségügyi államigazgatási 

szervnek, amennyiben ez eltér az előzetes bejelentésben feltüntetett időponttól. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon - személyesen vagy postai úton -, illetve elektronikusan.  

A kérelmet a hatáskörrel rendelkező hivatalhoz kell benyújtani - a hatáskörrel rendelkező hatóság: 

a) fekvőbeteg-szakellátást, mentést, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki, 

in vitro fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi 

diagnosztikai, valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátást - diagnosztikai szolgáltatást is 

ideértve - egyidejűleg nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató 

közreműködői esetén - függetlenül attól, hogy a szolgáltató hány telephelyen nyújtja 

szolgáltatásait - az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár, 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30903.354485
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b) alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel 

kapcsolatos szolgáltatást, betegszállítást, intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási 

tevékenységet, mentési tevékenységen belül rendezvény egészségügyi biztosítását, 

bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást, 

önálló járóbeteg-szakellátást – ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető 

ellátásokat - és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen 

egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén a járási hivatal, 

c) ha az a) pont szerinti fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbetegszakellátást 

– a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg nyújtó szolgáltató emellett önálló 

járóbeteg-szakellátást is nyújt, az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes 

államtitkár, 

d) ha a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást - a 

diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó közreműködő és személyes 

közreműködő egészségügyi szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az 

önálló járóbeteg-szakellátás tekintetében a járási hivatal jogosult. 

e) ha az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik telephellyel, a működési engedélyt az 

egészségügyi szolgáltató székhelye szerint illetékes járási hivatal, 

f) amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephellyel is rendelkezik, ill. a székhelyén is 

nyújt szolgáltatást, a működési engedélyt a telephelyekre, vagy a székhelyre külön-külön 

lefolytatott eljárásokban a telephely ill. a székhely szerint illetékes járási hivatal vagy az 

országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár adja ki. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete alapján: 

- működési engedély, kötelező elemeiben bekövetkező adatváltozás miatti módosítása esetén 

10.000,- Ft, 

- működési engedély módosítása helyszíni szemle nélkül: 20.700,- Ft, 

- működési engedély módosítása helyszíni szemlével: 30.000- Ft. 

Több telephely esetén a működési engedély módosítására irányuló eljárás telephelyenként történik, 

így az igazgatási szolgáltatási díjat is telephelyenként kell megfizetni, kivéve azonos körzet több 

telephelyen történő ellátása finanszírozott egészségügyi szolgáltató által (ilyenkor az igazgatási 

szolgáltatási díjat csak egyszer kell megfizetni, mert ugyanazon körzet engedélyének módosítása 

történik). 

Az ügyintézés határideje:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § alapján, sommás eljárás 

keretében, legfeljebb 8 nap, amennyiben a hatóság az ügyben függő hatályú döntést hoz, az 

ügyintézés határideje, teljes eljárás keretében 60 nap. 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, postán, illetve elektronikusan. A benyújtást követően a 

kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.  

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

akkor, át kell tenni az ÁKR. 17. § alapján, az ügyfél egyidejű értesítése mellett. 

A működési engedély módosítására irányuló eljárás során csak új szakma felvétele esetén történik 

helyszíni szemle tartása, előre egyeztetett időpontban. /Amennyiben az újonnan felvett szakmára az 

engedély kiadása helyszíni szemle nélkül történt, úgy a módosított engedély jogerőre emelkedését 

követő 60 napon belül kell helyszíni ellenőrzést megtartani./ 
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A rendelkezésre álló dokumentációk alapján érdemi döntés meghozatala (működési engedély 

módosítása) vagy az eljárás megszüntetése. 

A döntés postázása után, az átvétel visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a döntés a 

kézhezvételtől számított 15. napon véglegessé válik. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

- 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 

- 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

- 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről 

- 16/2002. (XII.12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető 

ellátások szakmai feltételeiről 

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

- 7/2004. (XI.23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, 

kölcsönzésének szakmai követelményeiről 

- 40/1997. (III.5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről 

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

kérdéseiről 

- 20/2009. (VI.18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 

megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 

- 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról 

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

- 2/2004. (XI.14.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 

- 2003. évi LXXXIV. tv. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 

- 1/2009. (I.30.) EüM rendelet az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

https://www.antsz.hu/ honlapról letölthető dokumentumok: A, B, C, D lapok 

 

8. Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének visszavonása  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Az eljárás kérelemre indul, melyben meg kell nevezni a telephelyet, melyre vonatkozóan a működési 

engedélyt vissza kívánja vonatni a szolgáltató. Amennyiben a telephelyen csak egyes szakmák 

végzését szünteti meg a szolgáltató, de más tevékenységeket továbbra is végez, úgy az eljárás 

működési engedély módosításnak minősül. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon - személyesen vagy postai úton -, illetve elektronikusan.  

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30903.354485
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176686.296135
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75872.349911
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75872.349911
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75259.350598
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75259.350598
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64639.347691
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64639.347691
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26383.333240
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83150.331477
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83150.331477
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29853.298446
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29250.333245
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29250.333245
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124091.333665
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124091.333665
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103827.338477
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=47932.345222
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=82857.345228
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=82857.345228
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75676.339195
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123175.333659
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123175.333659
https://www.antsz.hu/


18 

A kérelmet a hatáskörrel rendelkező hivatalhoz kell benyújtani - a hatáskörrel rendelkező hatóság: 

a) fekvőbeteg-szakellátást, mentést, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki, 

in vitro fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi 

diagnosztikai, valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátást - diagnosztikai szolgáltatást is 

ideértve - egyidejűleg nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató 

közreműködői esetén - függetlenül attól, hogy a szolgáltató hány telephelyen nyújtja 

szolgáltatásait - az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár, 

b) alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel 

kapcsolatos szolgáltatást, betegszállítást, intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási 

tevékenységet, mentési tevékenységen belül rendezvény egészségügyi biztosítását, 

bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást, 

önálló járóbeteg-szakellátást – ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető 

ellátásokat - és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen 

egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén a járási hivatal, 

c) ha az a) pont szerinti fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást 

- a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó szolgáltató emellett önálló 

járóbeteg-szakellátást is nyújt, az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes 

államtitkár, 

d) ha a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást - a 

diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó közreműködő és személyes 

közreműködő egészségügyi szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az 

önálló járóbeteg-szakellátás tekintetében a járási hivatal jogosult. 

e) ha az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik telephellyel, az egészségügyi szolgáltató 

székhelye szerinti illetékes járási hivatal 

f) amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephellyel is rendelkezik, ill. a székhelyén is 

nyújt szolgáltatást, a működési engedélyt a telephelyekre, vagy a székhelyre külön-külön 

lefolytatott eljárásokban a telephely ill. a székhely szerint illetékes járási hivatal vagy az 

országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár adja ki. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

1990. évi XCIII. tv. 29. §. (1) bekezdése alapján: 3000,- Ft, melyet az Államkincstár által vezetett 

10032000-01012107 számú Eljárási illeték bevételi számlára kell átutalni. Az átutalási bizonylat 

csatolandó az illeték befizetésének igazolása miatt. 

Amennyiben a telephelyen csak egyes szakmák végzését szünteti meg a szolgáltató, de más 

tevékenységeket továbbra is végez, úgy az eljárás működési engedély módosításnak minősül és 

20.700,- Ft igazgatási szolgáltatási díj köteles az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete alapján. 

Az ügyintézés határideje:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § alapján, sommás eljárás 

keretében, legfeljebb 8 nap, amennyiben a hatóság az ügyben függő hatályú döntést hoz, az 

ügyintézés határideje, teljes eljárás keretében 60 nap. 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, postán, a benyújtást követően a hivatal a kérelmet 

megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra, tényállás tisztázására szólítja fel. 

Amennyiben a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál 

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

illetékességgel rendelkező szervnek kell áttenni, az eljárás a továbbiakban ott folytatódik. 
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A rendelkezésünkre álló dokumentációk alapján érdemi döntés meghozatala (működési engedély 

visszavonása) vagy az eljárás megszüntetése. 

A döntés postázása után, az átvétel visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a döntés a 

kézhezvételtől számított 15. napon véglegessé válik. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

- 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 

- 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

- 2/2004. (XI.14.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

https://www.antsz.hu/ honlapról letölthető dokumentumok: A, B, C, D lapok 

 

9. Praxisjog engedélyezése 

A praxisengedély kiadása annak az egészségügyi államigazgatási szervnek a hatáskörébe tartozik, 

amely az adott praxisjoggal érintett egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására 

jogosult. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

A kérelmet az orvos nyújthatja be, aki háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenység 

végzésére jogosult és működtetési jogot kíván (elidegenítés vagy betöltetlen körzet esetén, ill. új 

körzet létesítése miatt) megszerezni, ill. működtetési jogot szándékozik folytatni. 

A kérelmet írásban kell benyújtani. 

A kérelemhez csatolni kell: 

- orvosi alkalmassági vizsgálat eredményéről szóló igazolást 

- a praxisjog átruházásáról szóló szerződést, 

- a kérelmező és az önkormányzat által kötött előszerződést 

- kamarai tagság igazolását 

- működési nyilvántartásba vétel érvényességének igazolását (az érvényességet a pecsétszám 

alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közhiteles nyilvántartásából hatóságunk 

megállapítja) 

- az előírt szakképzettséget igazoló bizonyítvány vagy háziorvosoknál a szakgyakorlat 

elvégzését követő vizsga bizonyítványa másolata 

- nyilatkozat arról, hogy a praxisengedély kiadását akadályozó tényezők nem állnak fenn, 

valamint a benyújtott másolatok hitelességéről 

- a korábbi praxis helyettesítéséről szóló megállapodás másolatát, 

- a korábbi település önkormányzatával kötött feladat ellátási szerződés felmondásáról szóló 

dokumentum másolatát 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30903.354485
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176686.296135
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75872.349911
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75872.349911
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=82857.345228
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=82857.345228
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.340005
https://www.antsz.hu/
https://www.enkk.hu/index.php/hun/
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Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Papír alapon, személyesen, vagy postai úton, illetve elektronikusan.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 

igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. 

melléklete alapján 16.000,- Ft. 

Az ügyintézés határideje: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § alapján, sommás eljárás 

keretében, legfeljebb 8 nap, amennyiben a hatóság az ügyben függő hatályú döntést hoz, az 

ügyintézés határideje, teljes eljárás keretében 60 nap. 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, postán, a benyújtást követően a hatóság a kérelmet 

megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. 

Amennyiben a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál 

történt, úgy az ügyfelet értesíteni kell az eljárás megindításáról, valamint a hiányzó dokumentumokat, 

adatokat be kell kérni. 

A rendelkezésre álló tények, bizonyítékok alapján érdemi döntés meghozatala vagy az eljárás 

megszüntetése. 

A döntés postázása után, az átvétel visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a döntés a 

kézhezvételtől számított 15. napon véglegessé válik. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 

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

végrehajtásáról. 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

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

- 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról 

- 1/2009. (I.30.) EüM rendelet az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

- Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

- https://www.antsz.hu/ honlapról letölthető dokumentumok 

 

10. Kozmetikai termékek gyártásának bejelentése  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Írásban. A bejelentés tartalmazza a kozmetikai gyártó nevét, székhelyét, telephelyét, elérhetőségi 

adatait, a gyártási tevékenységet végző üzeme címét, az előállításra kerülő kozmetikai termék 

terméktípusát az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II-VI. mellékletéhez tartozó 

preambulumban foglaltak szerint. 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=47816.338456
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140285.330335
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140285.330335
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30903.354485
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=47932.345222
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103827.338477
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123175.333659
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123175.333659
https://www.antsz.hu/
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Az ügyintézés határideje:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § alapján, sommás eljárás 

keretében, legfeljebb 8 nap, amennyiben a hatóság az ügyben függő hatályú döntést hoz, az 

ügyintézés határideje, teljes eljárás keretében 60 nap. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

1/2009. (I.30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási 

eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló jogszabály 1. melléklet III. 1. 

pontja alapján igazgatási szolgáltatási díj összege 12.600 Ft. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabály: 

- 246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről 

 

11. Panaszbejelentések 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Szóban (személyesen, telefonon), írásban, elektronikus úton közérdekű panaszbejelentés esetén. 

Egyedi panaszbejelentés esetén a panaszt papír alapon/személyesen vagy postai úton kell 

benyújtani, megadva a panaszbejelentő nevét és elérhetőségét is.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs. 

Az ügyintézés határideje: 

30 nap, mely a szükséges mértékben a panaszbejelentő értesítése mellett meghosszabbítható. 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, szóban, postán, elektronikusan; a benyújtást követően 

a panaszbejelentést a Hatóság megvizsgálja és szükség esetén a panaszbejelentőt tényállás 

tisztázására szólítja fel. 

Amennyiben a panaszbejelentés benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóságnál történt, úgy a panaszbejelentés hatósághoz érkezéséről a panaszbejelentőt értesíteni kell, 

valamint a hiányzó dokumentumokat, adatokat be kell kérni. 

Szükség esetén helyszíni szemlét tartása történik. 

A rendelkezésre álló tények, bizonyítékok alapján, amennyiben a panaszbejelentés megalapozott volt, 

hivatalból eljárást indítása, valamint a panaszbejelentő tájékoztatása. 

Amennyiben jogszabálysértés kerül megállapításra a panaszost a panaszeljárást lezáró levélben 

tájékoztatni kell arról, hogy a szükséges intézkedést megtételre kerül.  

Alapvető eljárási szabályok: 

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben foglaltak alapján. 

Illetékesség: 

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. 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése 

nem tartozik más - így különösen bírósági, államigazgatási - eljárás hatálya alá. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161576.330761
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A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg 

megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés 

javaslatot is tartalmazhat. 

Panasszal és a közérdekű bejelentéssel bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - fordulhat a 

tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. A szóbeli bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles 

írásba foglalni. 

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos, illetőleg bejelentő által tett ismételt, továbbá a 

névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető. 

A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről 

(mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. A 

tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell 

utasítani. 

A panaszost, illetőleg a bejelentőt nem érheti hátrány a panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés 

megtétele miatt, kivéve, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel 

bűncselekményt vagy szabálysértést követetett el; másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott. Ilyen 

esetben a bejelentő adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv vagy 

személy részére átadhatóak. 

A panaszos, illetőleg a közérdekű bejelentést tevő személyes adatai csak a bejelentés alapján 

kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben 

e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő 

egyértelműen hozzájárult. 

A bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzék: 

- 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 

 

12. Sírnyitás/kriptanyitás, exhumálás engedélyezése 

Temetkezéssel kapcsolatos engedélyezések (Sírnyitás/kriptanyitás engedélyezése, exhumálás 

engedélyezése, 15 napon túli eltemetés engedélyezése, temetőn kívüli ravatalozás engedélyezése 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

A sír/sírbolt felett rendelkezésre jogosult/örökös által benyújtott kérelem, mely tartalmazza az alábbi 

adatokat: 

- kérelmező hozzátartozó neve és lakcíme, személyi igazolvány száma, aláírása, 

- elhunyt neve, születési helye és ideje, anyja neve, halál helye és ideje, 

- temető megnevezése, ahol a sír/sírbolt felnyitása történik (akár ártemetés, akár exhumálás 

céljából). 

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

- öröklést igazoló okirat, ha a kérelmező az örökös, 

- temetkezési vállalkozás nyilatkozata, hogy elvégzik a sír/sírbolt nyitását, 

- sírhely karton/sírbolt karton, mely tartalmazza az utoljára betemetés időpontját és a 

betemetettek számát, 

- temetőgondnokság nyilatkozata a felnyitandó sír/sírbolt pontos helyéről és a 

betemetés/exhumálás időpontjáról, 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164339.296213
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- betemetés céljából történő sír/sírboltnyitás esetén a betemetni kívánt elhunyt teljes egészében 

kitöltött halottvizsgálati bizonyítványa és halotti anyakönyvi kivonata, 

- betemetés céljából történő sír/sírboltnyitás esetén az utolsó betemetett személy teljes 

egészében kitöltött halottvizsgálati bizonyítványa és halotti anyakönyvi kivonata, 

- exhumálás céljából történő sír/sírboltnyitás esetén az utolsó betemetett személy illetve az 

exhumálandó személy halottvizsgálati bizonyítványa és halotti anyakönyvi kivonata, 

- exhumálás céljából történő sír/sírboltnyitás esetén temetőgondnokságtól nyilatkozat, hogy hol 

kerül az exhumált test eltemetése, vagy hozzátartozó nyilatkozata, hogy az exhumált test 

hamvasztásra kerül. 

- A 15 napon túli temetés engedélyezéséhez a holttest hűtéséről igazolás. 

Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából 

történő megbontása. 

Urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt felnyitásához, továbbá hagyományos sírhelyre rátemetett urna 

kivételéhez a járási hivatal engedélyére nincs szükség. 

A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, vírusos 

hemorrhagiás lázban elhunytak temetési helyeinek megnyitására csak az elhalálozástól számított egy 

év elteltével adható engedély. 

Az eltemetéstől számított tizenöt éven túl a sírnyitáshoz nem kell a járási hivatal engedélyét 

beszerezni. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon, elektronikusan. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van 

lehetőség; az ügyintézési határidőket is a papír alapon beérkezett dokumentum beérkezését követő 

naptól kell számítani. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: Díj- és illetékmentes. 

Az ügyintézés határideje: 8 nap 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen vagy postán, a benyújtást követően a hatóság a 

kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. 

Amennyiben a kérelem benyújtásakor megállapításra kerül a hatáskör/illetékesség hiánya, 

haladéktalanul intézkedni kell a dokumentáció (illetve az ügyfél) továbbirányításáról. 

A rendelkezésünkre álló dokumentáció alapján a sír/sírbolt felnyitás illetve az exhumálás 

engedélyezése vagy elutasítása (határozat formájában). 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 

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

végrehajtásáról 

 

 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40565.323246
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41752.349906
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41752.349906
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13. Természetes fürdőhelyek kijelölési eljárása  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, mely tartalmazza az ügyindításhoz szükséges valamennyi adatot, információt: 

- a kérelmező (a fürdőhely üzemeltetője) neve, lakóhelye, vagy székhelye (telephelye) és 

elérhetősége, 

- a természetes fürdőhely céljára kijelölendő terület megjelölése, 

- a fürdőhely üzemeltetési szabályzata, 

- 48.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása, 

- a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Kirendeltségének igazolása 

8.000,- Ft díj befizetéséről (a 13/2015. (III.31) BM rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja alapján, a 

számlaszám ugyanezen rendelet 3. sz. mellékletében található) 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon, illetve elektronikusan. Az ügymenetnél jogszabály által rendszeresített 

nyomtatványhasználat nincs. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Az államigazgatási eljárási cselekményért 48.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni (1/2009. 

(I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete alapján). 

Az ügyintézés határideje:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § alapján, sommás eljárás 

keretében, legfeljebb 8 nap, amennyiben a hatóság az ügyben függő hatályú döntést hoz, az 

ügyintézés határideje, teljes eljárás keretében 60 nap. 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása (az üzemeltetés tervezett megindítása előtt legalább 30 nappal) történhet 

személyesen, postán, a benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén az 

ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. 

Amennyiben az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be vagy a kérelem benyújtása nem a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyfelet hiánypótlásra kell 

felszólítani, illetve a hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 17.§ alapján a kérelmet 

átteszi az ügyfél egyidejű értesítése mellett.  

Szakhatóságok (Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Vízügyi hatóság és az illetékes jegyző) 

megkeresése. Szükség esetén helyszíni szemle tartása, előre egyeztetett időpontban. 

A rendelkezésre álló tények, bizonyítékok alapján érdemi döntés meghozatala vagy az eljárás 

megszüntetése. 

A döntés postázása után, az átvétel visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a döntés a 

kézhezvételtől számított 15. napon jogerőssé és végrehajthatóvá válik. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint 

a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről. 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118390.343530
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118390.343530
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23855.347580
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14. Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Kérelem, mely tartalmazza a kérelmező nevét, címét, a közfürdő telephelyének címét. 

A közfürdő üzemeltetője üzemeltetési szabályzatban határozza meg a közfürdő szakszerű és 

biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, 

környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának 

személyi feltételeit. 

Az üzemeltetési szabályzat tartalmazza 

a) az üzemvitelre, 

b) a technológiai folyamatokra, 

c) az időszakos műszaki, vízminőségi ellenőrzésekre és vizsgálatokra, 

d) a közfürdő-szolgáltatásokra és közönségforgalomra, 

e) 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 igénybe vevők balesetének 

megelőzésére, 

f) az előzetes és időszakos egészségügyi vizsgálatokra, illetve ezek betartására 

vonatkozó részletes szabályokat. 

Az üzemeltetési szabályzat megfelelőségéről a közfürdő fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei 

kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a 

továbbiakban: járási hivatal) határoz. 

Amennyiben a közfürdő gyógyászati szolgáltatást is nyújt, az üzemeltetési szabályzatban tételesen fel 

kell sorolni e szolgáltatásokat, a szolgáltatások személyi és tárgyi feltételeit, igénybevételük módját. 

Az üzemeltetési szabályzatban a vonatkozó szabványokat és műszaki irányelveket vagy azzal 

legalább egyenértékű megoldásokat kell figyelembe venni. 

Az üzemeltetési szabályzat munkavédelmi és munkabiztonsági előírásainak elkészítése 

munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeire vonatkozó kockázatértékelés az 

üzemeltetési szabályzat részét képezi. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Papír alapon, illetve elektronikusan.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:  

Az eljárásért fizetendő Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási 

eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rende let 

1. számú melléklet IV/3. pontja alapján lett megállapítva, amely a közfürdők üzemeltetési 

szabályzatának jóváhagyását 34.900,- Ft-ban határozza meg.  

Az ügyintézés határideje:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § alapján, sommás eljárás 

keretében, legfeljebb 8 nap, amennyiben a hatóság az ügyben függő hatályú döntést hoz, az 

ügyintézés határideje, teljes eljárás keretében 60 nap. 
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Ügymenet leírása:   

A kérelem benyújtása történhet személyesen vagy postán, a benyújtást követően a kérelmet a 

hatóság megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.  

Amennyiben a kérelem benyújtásakor megállapításra kerül a hatáskör/illetékesség hiánya, 

haladéktalanul intézkedni kell a dokumentáció (illetve az ügyfél) továbbirányításáról.  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabály:  

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

feltételeiről 

 

15. Éves ivóvízvizsgálati ütemterv jóváhagyása 

Az 1000 m
3
/nap mennyiségnél kisebb kapacitású és 5000 főnél kevesebbet állandó népességet ellátó 

vízellátó rendszerek esetén a Vas Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó 

illetékes járási hivatala jár el. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Kérelem, mely tartalmazza a kérelmező nevét és címét. 

A vízellátó rendszer üzemeltetője az ivóvíz vizsgálatra akkreditált laboratóriummal az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletében meghatározottak szerint összeállítja a vizsgálati programot. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Papír alapon, illetve elektronikusan.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:  

1990. évi XCIII. tv. 29. §. (1) bekezdése alapján: 3000,- Ft, melyet az Államkincstár által vezetett 

10032000-01012107 számú Eljárási illeték bevételi számlára kell átutalni. Az átutalási bizonylat 

csatolandó az illeték befizetésének igazolása miatt.  

Az ügyintézés határideje:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § alapján, sommás eljárás 

keretében, legfeljebb 8 nap, amennyiben a hatóság az ügyben függő hatályú döntést hoz, az 

ügyintézés határideje, teljes eljárás keretében 60 nap. 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen vagy postán, a benyújtást követően a kérelmet a 

hatóság megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.  

Amennyiben a kérelem benyújtásakor megállapításra kerül a hatáskör/illetékesség hiánya, 

haladéktalanul intézkedni kell a dokumentáció (illetve az ügyfél) továbbirányításáról.  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabály:  

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

rendjéről  

 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26665.351861
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26665.351861
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58066.343523
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58066.343523
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16. Az ivóvízellátó rendszerek üzemeltetőinek ivóvíz vizsgálati 

vízmintavételi helyek jóváhagyása 

Az 1000 m
3
/nap mennyiségnél kisebb kapacitású és 5000 főnél kevesebbet állandó népességet ellátó 

vízellátó rendszerek esetén a Vas Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó 

illetékes járási hivatala jár el. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Kérelem, mely tartalmazza a kérelmező nevét és címét. 

A vízellátó rendszer üzemeltetője a vízmintavételi helyeket az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerint az 

illetékes népegészségügyi szervnek jóváhagyásra benyújtja. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Papír alapon, illetve elektronikusan.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:  

1990. évi XCIII. tv. 29. §. (1) bekezdése alapján: 3000,- Ft, melyet az Államkincstár által vezetett 

10032000-01012107 számú Eljárási illeték bevételi számlára kell átutalni. Az átutalási bizonylat 

csatolandó az illeték befizetésének igazolása miatt. 

Az ügyintézés határideje:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § alapján, sommás eljárás 

keretében, legfeljebb 8 nap, amennyiben a hatóság az ügyben függő hatályú döntést hoz, az 

ügyintézés határideje, teljes eljárás keretében 60 nap. 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen vagy postán, a benyújtást követően a kérelmet a 

hatóság megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.  

Amennyiben a kérelem benyújtásakor megállapításra kerül a hatáskör/illetékesség hiánya, 

haladéktalanul intézkedni kell a dokumentáció (illetve az ügyfél) továbbirányításáról.  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabály:  

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

rendjéről  

 

17. Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása 

Az 1000 m
3
/nap mennyiségnél kisebb kapacitású és 5000 főnél kevesebbet állandó népességet ellátó 

vízellátó rendszerek esetén a Vas Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó 

illetékes járási hivatala jár el. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Kérelem, mely tartalmazza a kérelmező nevét és címét. 

A fogyasztók számára évi átlagban 10 m
3
/nap mennyiségnél több vizet szolgáltató vagy 50 főt 

meghaladó állandó népességet ellátó ivóvízellátó rendszerek ivóvízbiztonsági- irányítási rendszerét 

ivóvízbiztonsági tervben kell benyújtania az illetékes népegészségügyi szervhez. Az ivóvízbiztonsági 

terv tartalmi követelményeit és a szakvéleményezéshez benyújtandó dokumentumokat az ivóvíz 

minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6-os 

számú melléklete tartalmazza 

A kérelemhez csatolni kell az Országos Közegészségügyi Intézet szakvéleményét. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58066.343523
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58066.343523
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Új üzemeltető esetén új ivóvízbiztonsági tervet kell készíteni és jóváhagyás céljából az illetékes 

népegészségügyi szerv részére benyújtani az üzemeltetőváltást követő 60 napon belül. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Papír alapon, illetve elektronikusan.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:  

Az eljárásért fizetendő Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási 

eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 

1. számú melléklet IV/17.2. pontja alapján lett megállapítva, amely az ivóvízbiztonsági terv 

jóváhagyását 96.000,- Ft-ban határozza meg 

Az ügyintézés határideje:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § alapján, sommás eljárás 

keretében, legfeljebb 8 nap, amennyiben a hatóság az ügyben függő hatályú döntést hoz, az 

ügyintézés határideje, teljes eljárás keretében 60 nap. 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen vagy postán, a benyújtást követően a kérelmet a 

hatóság megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.  

Amennyiben a kérelem benyújtásakor megállapításra kerül a hatáskör/illetékesség hiánya, 

haladéktalanul intézkedni kell a dokumentáció (illetve az ügyfél) továbbirányításáról.  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabály:  

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

rendjéről  

 

18. Ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata 

Az 1000 m
3
/nap mennyiségnél kisebb kapacitású és 5000 főnél kevesebbet állandó népességet ellátó 

vízellátó rendszerek esetén a Vas Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó 

illetékes járási hivatala jár el. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Kérelem, mely tartalmazza a kérelmező nevét és címét. 

A fogyasztók számára évi átlagban 10 m
3
/nap mennyiségnél több vizet szolgáltató vagy 50 főt 

meghaladó állandó népességet ellátó ivóvízellátó rendszerek ivóvízbiztonsági- irányítási rendszerét 

ivóvízbiztonsági tervben kell benyújtania az illetékes népegészségügyi szervhez. Az ivóvízbiztonsági 

terv tartalmi követelményeit és a szakvéleményezéshez benyújtandó dokumentumokat az ivóvíz 

minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6-os 

számú melléklete tartalmazza. 

A kérelemhez csatolni kell az Országos Közegészségügyi Intézet szakvéleményét. 

Az üzemeltetőnek az ivóvízbiztonsági terv kötelező felülvizsgálatát az aktualizált ivóvízbiztonsági terv 

benyújtásával, ötévente az ivóvízszolgáltatás helye szerint illetékes népegészségügyi szervnél kell 

kérelmeznie. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Papír alapon, illetve elektronikusan.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:  

Az eljárásért fizetendő Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási 

eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58066.343523
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58066.343523
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1. számú melléklet IV/18.3. pontja alapján lett megállapítva, amely az ivóvízbiztonsági terv  

jóváhagyását 48.000.-Ft-ban határozza meg 

Az ügyintézés határideje:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § alapján, sommás eljárás 

keretében, legfeljebb 8 nap, amennyiben a hatóság az ügyben függő hatályú döntést hoz, az 

ügyintézés határideje, teljes eljárás keretében 60 nap. 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen vagy postán, a benyújtást követően a kérelmet a 

hatóság megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.  

Amennyiben a kérelem benyújtásakor megállapításra kerül a hatáskör/illetékesség hiánya, 

haladéktalanul intézkedni kell a dokumentáció (illetve az ügyfél) továbbirányításáról.  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabály:  

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

rendjéről  

 

19. A gyermekek és fiatalok táboroztatásával kapcsolatos 

teendők 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

A táborozást szervezőknek a táborozás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban 

résztvevők várható számának megjelölésével a tervezett tábor, illetve üdülő megnyitása előtt legalább 

6 héttel kell írásban megkeresni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező népegészségügyi 

feladatkörben eljáró hatóságot. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon, személyesen, illetve postai úton, vagy elektronikusan. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:  

A bejelentés díjmentes. 

Az ügyintézés határideje:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § alapján, sommás eljárás 

keretében, legfeljebb 8 nap, amennyiben a hatóság az ügyben függő hatályú döntést hoz, az 

ügyintézés határideje, teljes eljárás keretében 60 nap. 

Ügymenet leírása: 

A bejelentés benyújtása történhet személyesen vagy postai úton, a benyújtást követően a bejelentést 

megvizsgáljuk és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítjuk fel. 

Amennyiben a tábor bejelentésének benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóságnál történt, úgy az ügyfelet értesítjük az eljárás megindításáról, valamint a hiányzó 

dokumentumokat, adatokat bekérjük. 

A bejelentett táborhoz igazolást állítunk ki, melyet postai úton megküldünk a tábor szervezője részére. 

A bejelentett táborban helyszíni ellenőrzést folytatunk le a hatályos jogszabályi előírások betartatása 

érdekében. 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58066.343523
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Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 12/1991. (V.18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi 

feltételeiről 

- 37/2007. (VII.23.) EüM-SZMM együttes rendelet az egyes nem üzleti célú közösségi, 

szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: 

A gyermekek és tanulók üdültetése, táboroztatása történhet működési engedéllyel rendelkező 

szálláshelyen, nem üzleti célú szálláshelyen, magánszálláshelyen, illetve a szabadban egyaránt. A 

tábor bejelentésének módja a tábor típusától függ, az alábbiak szerint: 

a) A nem üzleti célú közösségi, szabadidő szálláshelyeken (pl.: gyermek és ifjúsági csoportot 

fogadó üdülő, gyermeküdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor, nomád táborhely 

stb.) történő táboroztatást tábor helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró 

járási hivatalhoz kell benyújtani. A bejelentési kötelezettségről és a közegészségügyi 

követelményekről a 37/2007.(VII.23.) EüM - SZMM együttes rendelet ad útmutatót. A 

bejelentési kérelmet a tábor szervezőjének kell benyújtania, ezért az ő feladata a szálláshely 

minősítéséről (kereskedelmi, magán, vagy nem üzleti célú) információt szerezni és azt az 

eljáró hatósággal közölni. (A nem üzleti célú szálláshelyeket a jegyző veszi nyilvántartásba a 

173/2003. (X.28.) Kormányrendelet alapján.) 

b) A kizárólag napközbeni ellátást nyújtó (napközis) táborokra a 12/1991. (V.18.) NM rendelet 

vonatkozik, az alábbiak szerint: 

- Azon oktatási, nevelési vagy egyéb közösségi célú intézményekben szervezett tábor 

esetén, ahol a tanév során is nyújtanak napközbeni ellátást (pl.: étkezés, 

gyermekfelügyelet, iskola stb.), a tábor szervezőjének bejelentést kell tennie az 

illetékes járási hivatal népegészségügyi osztálya felé. 

- Azokat a táborokat, ahol a napközis táborozás helyszíne egy olyan közösségi célú 

létesítmény, ahol év közben nem történik gyermekek napközbeni ellátása (pl.: lovarda, 

sportcsarnok, uszoda stb.), a tábor szervezőjének bejelentést kell tennie az illetékes 

járási hivatal népegészségügyi osztálya felé. 

c) A kereskedelmi és magánszálláshelyeken (pl.: szálloda, panzió stb.) történő táboroztatást az 

illetékes járási hivatal népegészségügyi osztálya felé kell megtenni. A bejelentési kötelezettségről 

és a közegészségügyi követelményekről a 12/1991. (V.18.) NM rendelet ad útmutatót. 

d) Ha a táborozás vándortábor jellegű és az útvonal 

• egy megyén belül több járási népegészségügyi osztály területi illetékességét érinti, a 

szervezőknek a megyeszékhely szerinti járási hivatal népegészségügyi osztályát kell 

értesíteni. 

• több megye területét érinti, a szervezőknek a kiindulási pont szerinti illetékes járási hivatal 

népegészségügyi osztályát kell értesíteni. 

 

20. Veszélyes anyaggal keverékkel végzett tevékenység 

bejelentése  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Az ügyintézés az elektronikusan 

benyújtott bejelentésre indul. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Elektronikusan az OTH Szakrendszeri Információs 

Rendszerében (OSZIR) előzetes regisztrációt követően  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15099.345210
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15099.345210
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=109879.333652
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=109879.333652
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Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:  

Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete alapján 7.800 Ft. Fizetés banki átutalással is 

lehetséges. 

Az ügyintézés határideje: Az általános ügyintézési határidő 8 nap.  

Ügymenet leírása:  

A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett (foglalkozásszerűen) tevékenység és 

annak változása bejelentés benyújtása elektronikusan történik. A benyújtást követően a bejelentést a 

hatóság megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.  

A befizetés elektronikusan csatolandó. 

Elektronikusan megtörténik a visszaigazolás, azonosító kóddal való ellátás.  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  

- 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól  

Az ügy intézését segítő útmutatók és regisztráció:  

https://www.antsz.hu/ 

 

21. Veszélyes anyaggal, keverékkel végzett tevékenység változás 

bejelentése  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Az ügyintézés az elektronikusan benyújtott bejelentésre indul.  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Elektronikusan az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerében (OSZIR)  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:  

Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete alapján 7.800 Ft.  

Az ügyintézés határideje:  

Az általános ügyintézési határidő 8 nap.  

Ügymenet leírása:  

A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység változás bejelentés 

benyújtása elektronikusan történik. A benyújtást követően a bejelentést a hatóság megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.  

A benyújtást követően a hatóság a bejelentést megvizsgálja és Elektronikusan megtörténik a 

visszaigazolás, ÁNTSZ azonosító kóddal való ellátás.  

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  

- 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól  

Az ügy intézését segítő útmutatók:  

https://www.antsz.hu/ - a főoldal felső részén OSZIR címszó érhető el.  

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48594.348034
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48944.351863
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48944.351863
https://www.antsz.hu/
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48594.348034
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48944.351863
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48944.351863
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22. Jogszabályban foglaltaktól eltérő dohányzási tilalmat jelző 

felirat engedélyezése  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Kérelem, mely tartalmazza az ügyindításhoz szükséges valamennyi adatot, információt. Az engedély 

iránti kérelemhez mellékelni kell az engedélyeztetni kért felirat vagy jelzés grafikai tervét, valamint 

tervezett elhelyezésének részletes leírását.  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Papír alapon, személyesen, illetve postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:  

Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete alapján 15.000 Ft.  

Az ügyintézés határideje:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § alapján, sommás eljárás 

keretében, legfeljebb 8 nap, amennyiben a hatóság az ügyben függő hatályú döntést hoz, az 

ügyintézés határideje, teljes eljárás keretében 60 nap. 

Ügymenet leírása:  

A benyújtást követően a bejelentést a hatóság megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet 

hiánypótlásra szólítja fel. A benyújtást követően a hatóság vizsgálja és az alábbiak szerint 

engedélyezi a mellékletbe foglaltaktól eltérő felirat vagy jelzés alkalmazását ha  

a) a kérelmező által egyidejűleg az Nvt. 2. § (7) bekezdése és az (1) bekezdés alapján 

alkalmazandó jelzések száma a tízet meghaladja,  

b) az (1) bekezdés és a 7. melléklet szerinti felirat vagy jelzés alkalmazása a kérelmező számára 

műszaki vagy gazdasági okokból aránytalan nehézséggel járna, és a kérelmező által javasolt 

forma alkalmazása a kérelmező méltányolható érdekét szolgálja,  

c) a kérelmező által engedélyeztetni kívánt felirat vagy jelzés adattartalma a 7. mellékletben 

foglaltakkal megegyező, és annál kevesebb adatot nem tartalmaz,  

d) az engedélyeztetni kívánt felirat vagy jelzés felszíne legalább 62 370 négyzetmilliméter és  

e) az alkalmazott betűk mérete nem kisebb az (1) bekezdésben meghatározott betűméretnél.  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabály:  

- 39/2013. (II.14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és 

ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság 

alkalmazásának részletes szabályairól 

 

23. Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Kérelem, mely tartalmazza az 

ügyindításhoz szükséges valamennyi adatot, információt.  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Papír alapon, személyesen, illetve postai úton, 

vagy elektronikusan.  

Igazgatási szolgáltatási díj: Az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. melléklete alapján 40.000 Ft.  

Az ügyintézés határideje:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § alapján, sommás eljárás 

keretében, legfeljebb 8 nap, amennyiben a hatóság az ügyben függő hatályú döntést hoz, az 

ügyintézés határideje, teljes eljárás keretében 60 nap. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158950.353803
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158950.353803
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158950.353803
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Ügymenet leírása:  

A benyújtást követően a bejelentést a hatóság megvizsgálja (szükség esetén az ügyfelet 

hiánypótlásra szólítja fel), majd helyszíni szemlét végez. Az egészségügyi államigazgatási szerv a 

kérelemre induló, helyszíni szemlét is magában foglaló hatósági eljárás keretében a dohányzóhely 

kijelölését abban az esetben engedélyezi, ha az megfelel az Nvt. 2. § (5) bekezdés d) és e) pontjában, 

valamint a (7) és (8) bekezdésben fogalt követelményeknek, vagyis zárt légterű dohányzóhely is 

kijelölhető  

d) pont: a munkavállalók részére, ahol a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a külön 

jogszabályban meghatározott korrigált effektív hőmérséklet a 24°C-ot meghaladja,  

e) pont: azon munkavállalók részére a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és 

robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes munkahelyeken, létesítményekben, ahol a nyílt 

légtérben  

ea) a munka törvénykönyvében biztosított munkaközi szünettel,  

eb) a tűzvédelmi szabályokkal, és  

ec) a folytatott tevékenység jellegével  

összeegyeztethető dohányzóhelyet nem, vagy csak az élet- és vagyonbiztonságot, valamint a 

nemzetgazdasági érdekeket jelentősen veszélyeztetve lehetne kijelölni.  

A dohányzási korlátozással és az elektromos cigaretta, valamint a dohányzást imitáló elektromos 

eszköz használatának korlátozásával érintett, valamint a dohányzásra, elektronikus cigaretta és 

dohányzást imitáló elektromos cigaretta használatára kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint 

közterületeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával - tűzvédelmi szempontú tilalom 

esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - szembetűnő módon meg kell jelölni.  

Ha e törvény alapján zárt légterű dohányzóhely kerül kijelölésre, a dohányzóhely nemdohányzó 

helyiséggel azonos helyiségben nem jelölhető ki. Zárt légterű dohányzóhely esetén a megfelelő 

légcsere feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki berendezés felszerelésével 

biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó helyiségekbe ne juthasson be. E bekezdés 

alkalmazásában a légcsere abban az esetben megfelelő, ha a helyiségben legalább  

a) a friss levegő befúvását, illetve az elhasznált levegő elszívását biztosító mechanikus 

szellőztető berendezés működik, és  

b) a dohányzóhelyek kijelölése, valamint a helyiség légöblítése olyan módon került kialakításra, 

hogy a dohányfüst a keletkezése helyétől közvetlenül az elszívó-csatornába áramlik anélkül, 

hogy a nemdohányzó helyek az áramlás irányába esnének.  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabály:  

- 1999.évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól 

 

24. Családvédelmi Szolgálat 

Terhesség-megszakítással kapcsolatos védőnői feladatok: 

Az állapotos nő terhesség-megszakítás iránti kérelmét a CSVSZ védőnő előtt személyesen terjeszti 

elő, a terhességet megállapító szülész nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolás (beutaló) 

benyújtásával,- szükséges az állapotos nő személyazonosító igazolványa, vagy útlevele, lakcímet 

igazoló hatósági igazolványa, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ kártya) - előzetes időpont 

egyeztetés után. 

Fiatalkorú személy esetén a kérelmet az állapotos nő nevében és jelenlétében a szülő, törvényes 

képviselő terjeszti elő. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40547.354502
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40547.354502
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A kérelem beterjesztése után a CSVSZ védőnő lehetőleg a magzat apja jelenlétében, tiszteletben 

tartva az állapotos nő érzéseit, méltóságát a magzat megtartása érdekében tájékoztatást ad a 

következőkről:  

- a gyermek vállalása esetén elérhető állami és nem állami, anyagi és természetbeni 

támogatások lehetőségéről; 

- olyan szervezetek intézmények létéről és tevékenységéről akik erkölcsi és anyagi segítséget 

nyújtanak a gyermek vállalása esetére; 

- az örökbeadás lehetőségéről; 

- a válsághelyzet feloldására alkalmas állami és helyi önkormányzati és társadalmi 

segítségnyújtási formákról, felajánlja a közreműködését ezek igénybevételéhez.  

- tájékoztat a gyermeknek külön jogszabályban meghatározott intézményeknél elhelyezett 

inkubátorban történő elhelyezésének lehetőségéről.  

- –a fogantatásról a magzat fejlődéséről a terhesség-megszakítás veszélyeiről az esetleges 

későbbi terhességre gyakorolt hatásáról, 

- a 3 napos gondolkodási időről. 

Ha a 3 napos gondolkodási idő után az állapotos nő fenntartja terhesség-megszakítási szándékát, a 

védőnő tájékoztatja a második tanácsadáson:  

- a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeiről, 

- a terhesség megszakítás körülményeiről és módjáról, 

- a terhesség megszakítást végző intézményekről, 

- és arról a lehetőségről, hogy a műtétet követően személyre szóló tanácsadási lehetőséget 

nyújt a megfelelő családtervezés érdekében a fogamzásgátlás módjairól. 

A védőnő írásban rögzíti a terhesség megszakítás iránti kérelmet. A kérelmet az állapotos nő és 

lehetőség szerint a magzat apja aláírja és kiválasztják a műtétet elvégző intézményt. 

A kérelmet a védőnő ellenjegyzi, és átadja a kérelmezőnek. 

2016. augusztus 1-től a terhesség-megszakítás térítési díja: 37.879,- Ft.  

Amennyiben a kérelmezőnek a terhesség-megszakítás térítési díjának megállapítása során a szociális 

kedvezmény igénybe vételére jogosító pénzbeli ellátások alapján a térítési díj 30%-át kell megfizetnie, 

a fizetendő összeg 11.364 Ft.  

Amennyiben a mértékadó szociális kedvezmény figyelembe vételével a kérelmezőnek a térítési díj 

50%-át kell megfizetnie, a fizetendő díj mértéke 18.940 Ft. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabály:  

- 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17433.244667

