
Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése
A kérelem előterjesztéséhez kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.
egyedi felmentés közfürdőben vízforgató berendezés telepítése 

alól
Lehetséges

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra vagy okirat 

bemutatására szólítja fel.

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a 

felmentés megadásáról.

A döntés az ügyféllel történő közléssel véglegessé válik.

a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 

24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés
Nem

Budapest Főváros Kormányhivatala által jóváhagyott, 

gyógyvízzé nyilvánításról szóló dokumentáció;

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

2.
vízforgató berendezés telepítése alóli felmentési engedély 

módosítása
Lehetséges

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra vagy okirat 

bemutatására szólítja fel.

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a 

felmentés megadásáról.

A döntés az ügyféllel történő közléssel véglegessé válik.

a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 

24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés
Nem igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

3.
vízforgató berendezés telepítése alóli felmentés engedélyese 

adataiban bekövetkezett változás miatti módosítás
Lehetséges

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra vagy okirat 

bemutatására szólítja fel.

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a 

felmentés megadásáról.

A döntés az ügyféllel történő közléssel véglegessé válik.

a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 

24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés
Nem

az üzemeltető adataiban bekövetkező változást igazoló 

dokumentumok;

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

4. ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása Lehetséges

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra vagy okirat 

bemutatására szólítja fel.

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a 

jóváhagyásról. A hatóság a jóváhagyó határozatban az 

ivóvízbiztonsági tervben foglaltakon túl további feltételeket 

határozhat meg az ivóvízminőség biztonságának  és 

elfogadhatóságának folyamatos, következetes biztosítására, 

valamint az ivóvízbiztonsági terv továbbfejlesztésére 

vonatkozóan.

A döntés az ügyféllel történő közléssel véglegessé válik.

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2/A. §, és 4. § (7) 

bekezdés

Nem

ivóvízbiztonsági terv; 

a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakvéleménye; 

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 45 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

5. ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata Lehetséges

Az üzemeltetőnek az ivóvízbiztonsági terv közegészségügyi 

felülvizsgálatát az aktualizált ivóvízbiztonsági terv benyújtásával, 

ötévente kell kérelmeznie.

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra vagy okirat 

bemutatására szólítja fel.

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a 

jóváhagyásról. 

A döntés az ügyféllel történő közléssel véglegessé válik.

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2/A. §, és 4. § (12) 

bekezdés

Nem
aktualizált ivóvízbiztonsági terv; 

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 45 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

6. önellenőrző ivóvízvizsgálati program jóváhagyása Lehetséges

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra vagy okirat 

bemutatására szólítja fel.

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a 

jóváhagyásról. 

A vizsgálati program jóváhagyása keretében - jogszabályban 

meghatározott feltételek fennállása esetén - a Kormányhivatal 

meghatározott időre engedélyezheti egyes paraméterek 

vizsgálati számának csökkentését.

A döntés az ügyféllel történő közléssel véglegessé válik.

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2/A. § és 5. § (1) 

bekezdés

Nem

önellenőrző vizsgálati program dokumentációja;

illeték befizetésének (vagy az illetékmentesség fennállásának) 

igazolása

Igen Illeték Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

7. vízmintavételi hely jóváhagyása Lehetséges

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra vagy okirat 

bemutatására szólítja fel.

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a 

jóváhagyásról.

A döntés az ügyféllel történő közléssel véglegessé válik.

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2/A. §, és 5. § (1a) 

bekezdés

Nem
illeték befizetésének  (vagy az illetékmentesség fennállásának) 

igazolása
Igen Illeték Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

8.
felmentés adása egyes vízminőségi jellemzők (radioaktív 

anyagok) mérése alól
Lehetséges

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra vagy okirat 

bemutatására szólítja fel.

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a 

felmentés megadásáról. 

A döntés az ügyféllel történő közléssel véglegessé válik.

az ivóvíz minőségi követelményeiről

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

rendelet  2/A. § és 5/C. § (2) bekezdés

Nem igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

9.

az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés 

fürdővizeknél a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek 

nyilvántartásba vétele, a felhasználási feltételek meghatározása

Lehetséges

A bejelentés tudomásulvételét a Kormányhivatal a jogszabályi 

követelményeknek maradéktalanul megfelelő  bejelentés 

beérkezésétől számított 8 napon belül visszaigazolja és a 

használat feltételeit meghatározza. 

Ezzel egyidejűleg a hatóság a bejelentett anyagot, terméket 

nyilvántartásba veszi.

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8/A. § (1)-(2) bekezdés
Nem

a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott pozitív 

elbírálású szakvélemény;

magyar nyelvű használati útmutató vagy kezelési-üzemeltetési 

utasítás vagy gépkönyv, amely tartalmazza a közegészségügyi 

szempontú alkalmazási feltételeket;

vízkezelő eljárás esetében olyan leírás és adatok, amelyek 

lehetővé teszik a kezelés eredményességének, hatásainak 

közegészségügyi és ivóvízbiztonsági szempontból történő 

megítélését;

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása 

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

10.

az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés 

fürdővizeknél a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek 

nyilvántartásba vételének felülvizsgálata

Lehetséges

A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi 

felülvizsgálatát a bejelentőnek ötévente a Kormányhivatalnál kell 

kérelmezni, ha a Kormányhivatal ettől eltérő időt nem határoz 

meg.

A bejelentés tudomásulvételét a Kormányhivatal a felülvizsgálati 

kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül visszaigazolja.

Az adatok megváltozása bejelentésének elmulasztása, a 

bebizonyosodott nem megfelelőség, valamint a kötelező 

felülvizsgálat 3 hónapon túli elmulasztása a nyilvántartásból való 

törlést vonja maga után

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8/A. § (4) bekezdés
Nem

a felülvizsgálatról szóló, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

által kiadott pozitív elbírálású szakvélemény;

gyártói nyilatkozat a termék változatlan gyártási körülményeiről;

nyilatkozat a termék változatlanságáról (különös tekintettel az 

összetételére, a gyártás során felhasznált alap- és 

segédanyagok minőségére, a felépítésére, típusára, gyártójára);

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása;

magyar nyelvű használati útmutató vagy kezelési-üzemeltetési 

utasítás vagy gépkönyv, amely tartalmazza a közegészségügyi 

szempontú alkalmazási feltételeket 

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

11.

ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés 

közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek 

nyilvántartásának a bejelentő adataiban bekövetkezett változás 

miatti módosítása

Lehetséges

A nyilvántartás módosítása csak a bejelentő adataiban 

bekövetkező változások esetén lehetséges. Az eljárás a 

bejelentő kérelmére és hivatalból is megindítható. A 

Kormányhivatal a módosítást a bejelentés beérkezésétől 

(hivatalbóli eljárás esetén az adatváltozás tudomására jutásától) 

számított 8 napon belül átvezeti a nyilvántartásban, melyről a 

korábbi bejelentő számára visszaigazolást küld.

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8/A. § (7) bekezdés
Nem

a bejelentő adataiban bekövetkező változást igazoló 

dokumentumok;

illeték befizetésének (vagy az illetékmentesség fennállásának) 

igazolása

Igen Illeték Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

12.
az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés 

fürdővizeknél alkalmazni kívánt technológiák engedélyezése
Lehetséges

Az ivóvízbiztonsági engedélyt az első hazai 

forgalmazást megelőzően a forgalmazónak kell a 

Kormányhivatalnál kérelmezni.

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra vagy okirat 

bemutatására szólítja fel.

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban

dönt az engedély megadásáról.

Az ügyfél fellebbezési jogáról lemondhat. Amennyiben nem mond 

le, a döntés az átvétel 

visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a 

kézhezvételét követő naptól számított 15.

nap elteltével véglegessé válik.

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8/B. § (1)-(2) bekezdés
Nem

a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott pozitív 

elbírálású szakvélemény;

magyar nyelvű használati útmutató vagy kezelési-üzemeltetési 

utasítás vagy gépkönyv, amely tartalmazza a közegészségügyi 

szempontú alkalmazási feltételeket;

vízkezelő eljárás esetében olyan leírás és adatok, amelyek 

lehetővé teszik a kezelés eredményességének, hatásainak 

közegészségügyi és ivóvízbiztonsági szempontból történő 

megítélését;

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása 

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

13.

az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés 

fürdővizeknél alkalmazni kívánt technológiák ivóvízbiztonsági 

engedélyesének adataiban bekövetkezett változás miatti 

módosítás 

Lehetséges

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra vagy okirat 

bemutatására szólítja fel.

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban

dönt az ivóvízbiztonsági engedély módosításáról.

Az ügyfél fellebbezési jogáról lemondhat. Amennyiben nem mond 

le, a döntés az átvétel 

visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a 

kézhezvételét követő naptól számított 15.

nap elteltével véglegessé válik.

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8/B. § (4) bekezdés
Nem

cégadatok változását igazoló okiratok;

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

14.

az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés 

fürdővizeknél alkalmazni kívánt technológiák engedélyének 

felülvizsgálata

Lehetséges

Az engedélyezett technológiák közegészségügyi felülvizsgálatát 

az engedélyesnek, ha az engedély ettől eltérő időt nem határoz 

meg, ötévente a Kormányhivatalnál kell kérelmezni.

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra vagy okirat 

bemutatására szólítja fel.

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban

dönt az engedély felülvizsgálatáról.

Az ügyfél fellebbezési jogáról lemondhat. Amennyiben nem mond 

le, a döntés az átvétel 

visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a 

kézhezvételét követő naptól számított 15.

nap elteltével véglegessé válik.

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8/B. § (5) bekezdés
Nem

a felülvizsgálatról szóló, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

által kiadott pozitív elbírálású szakvélemény;

gyártói nyilatkozat a termék (technológia) változatlan gyártási 

körülményeiről;

nyilatkozat a termék (technológia) változatlanságáról (különös 

tekintettel az összetételére, a gyártás során felhasznált alap- és 

segédanyagok minőségére, a felépítésére, típusára, gyártójára);

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása;

magyar nyelvű használati útmutató vagy kezelési-üzemeltetési 

utasítás vagy gépkönyv, amely tartalmazza a közegészségügyi 

szempontú alkalmazási feltételeket 

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Népegészségügyi Főosztály - Népegészségügyi és Járványügyi Osztály



15.
a vízkezelés során végzendő vizsgálatokra vonatkozó vizsgálati 

terv jóváhagyása
Lehetséges

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra vagy okirat 

bemutatására szólítja fel.

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a 

jóváhagyásról.

A döntés az ügyféllel történő közléssel véglegessé válik.

a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és 

-tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és 

vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, 

valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM 

rendelet 7. § (1) bekezdés

Nem

a vízkezelési technológia részletes ismertetését,

a vizsgálandó vízminőségi paraméterek megnevezését és a 

vizsgálatok gyakoriságát tartalmazó vizsgálati terv;

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

16.

vízjogi létesítési engedélyezési, vízjogi üzemeltetési 

engedélyezési, vízjogi fennmaradási engedélyezési, vízjogi 

megszüntetési engedélyezési eljárásokban, valamint azok 

módosítására irányuló eljárásokban a legalább 1000 m
3
/nap 

kapacitású vagy 5000 főnél nagyobb állandó népességet ellátó, 

valamint az egy járás határán átnyúló ivóvízellátó rendszerek 

esetében szakhatósági állásfoglalás kiadása

Lehetséges

A Kormányhivatal a vízügyi hatóság megkeresésére 

szakhatósági állásfoglalást ad ki, melyben a vízjogi engedélyek 

kiadásához – kikötésekkel vagy anélkül – hozzájárul, illetve a 

hozzájárulását megtagadja.

Az ügyfél - az általa a vízügyi hatóság előtt később indítandó 

eljárásban történő felhasználás céljából - előzetes szakhatósági 

állásfoglalás iránt közvetlenül is benyújthat kérelmet a 

Kormányhivatalhoz.

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés és 1. melléklet 16. rész 7. pont

Nem

az eljáró hatóság megkeresése nyomán a Kormányhivatal 

számára hozzáférhetővé válik az ügyfél kérelme, valamint a 

csatolt dokumentáció;

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 15 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

17.

a gázveszélyes vízkészletet igénybe vevő vízilétesítmény vízjogi 

létesítési engedélyének, vízjogi üzemeltetési engedélyének, 

vízjogi fennmaradási engedélyének, valamint vízjogi 

megszüntetési engedélyének kiadására irányuló eljárásokban 

szakhatósági állásfoglalás kiadása

Lehetséges

A Kormányhivatal a vízügyi hatóság megkeresésére 

szakhatósági állásfoglalást ad ki, melyben a vízjogi engedélyek 

kiadásához – kikötésekkel vagy anélkül – hozzájárul, illetve a 

hozzájárulását megtagadja.

Az ügyfél - az általa a vízügyi hatóság előtt később indítandó 

eljárásban történő felhasználás céljából - előzetes szakhatósági 

állásfoglalás iránt közvetlenül is benyújthat kérelmet a 

Kormányhivatalhoz.

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés és 1. melléklet 16. rész 8. pont

Nem

az eljáró hatóság megkeresése nyomán a Kormányhivatal 

számára hozzáférhetővé válik az ügyfél kérelme, valamint a 

csatolt dokumentáció;

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 15 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

18.

az ivóvízellátás célját szolgáló üzemelő és távlati vízbázisok 

védelme érdekében történő védőterület, védősáv kijelölésére 

irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadása

Lehetséges

A Kormányhivatal a vízügyi hatóság megkeresésére 

szakhatósági állásfoglalást ad ki, melyben a védőterület, 

védősáv kijelöléséhez – kikötésekkel vagy anélkül – hozzájárul, 

illetve a hozzájárulását megtagadja.

Az ügyfél - az általa a vízügyi hatóság előtt később indítandó 

eljárásban történő felhasználás céljából - előzetes szakhatósági 

állásfoglalás iránt közvetlenül is benyújthat kérelmet a 

Kormányhivatalhoz.

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés és 1. melléklet 16. rész 19. pont

Nem

az eljáró hatóság megkeresése nyomán a Kormányhivatal 

számára hozzáférhetővé válik az ügyfél kérelme, valamint a 

csatolt tervdokumentáció;

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 15 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

19.

a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) 

Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében szabályozott egyedi 

vizsgálati eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadása

Lehetséges

A Kormányhivatal a vízügyi hatóság megkeresésére 

szakhatósági állásfoglalást ad ki, melyben a védőterületen belül 

végzendő tevékenység feltételeihez – kikötésekkel vagy anélkül 

– hozzájárul, illetve a hozzájárulását megtagadja.

Az ügyfél - az általa a vízügyi hatóság előtt később indítandó 

eljárásban történő felhasználás céljából - előzetes szakhatósági 

állásfoglalás iránt közvetlenül is benyújthat kérelmet a 

Kormányhivatalhoz.

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés és 1. melléklet 16. rész 19. pont

Nem

az eljáró hatóság megkeresése nyomán a Kormányhivatal 

számára hozzáférhetővé válik az ügyfél kérelme, valamint a 

csatolt tervdokumentáció;

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 15 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

20.
fertőző betegek közforgalmú járművel történő csoportos 

szállításának engedélyezése
Lehetséges

A kérelmet a szállítandó betegek (törvényes képviselőjük, vagy a 

beteg felhatalmazása alapján nagykorú hozzátartozójuk), illetve 

ezek megbízásából a kezelőorvos terjeszti elő.

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra vagy okirat 

bemutatására szólítja fel.

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a 

csoportos szállítás engedélyezéséről. 

A döntés az ügyféllel történő közléssel véglegessé válik.

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) 

NM rendelet 33. § (3) bekezdés

Nem

szállítás iránt intézkedő kezelőorvos szállítással kapcsolatos 

szakmai indokolása (továbbfertőzés kockázata, a betegek nem 

betegszállító járművel történő szállítására alkalmas állapota, 

stb.);

illeték befizetésének (vagy az illetékmentesség fennállásának) 

igazolása

Igen Illeték Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

21. légi szúnyogirtás engedélyezése Lehetséges

A benyújtást követően a hatóság kérelmet megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra

vagy okirat bemutatására szólítja fel.

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban

dönt az engedély megadásáról.

A döntés az ügyféllel történő közléssel véglegessé válik.

Az engedélyes a szúnyogirtás tényleges időpontját és  helyét 

legkésőbb 48 órával a tevékenység

megkezdése előtt bejelenti a Kormányhivatalnak.

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 4/A. § (1) bekezdés;

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) 

NM rendelet 39. § (2) bekezdés és 4. sz. melléklet 2. pont

Nem

a szúnyogirtás megrendelőivel kötött érvényes szerződésekről 

szóló nyilatkozat;

térképszelvény (új, korábban nem kezelt területek, települések 

esetében);

szúnyoglárvairtás esetén entomológus szakképzettséggel 

rendelkező személy részvételéről nyilatkozat;

az illetékes természetvédelmi hatóság szakvéleménye (védett 

természeti területeket érintő védekezés esetén);

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

22.
új adalékanyagok dohánytermék-gyártásban történő 

felhasználásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
Lehetséges

A 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalmú 

bejelentést a felhasználás tervezett kezdő időpontját 6 hónappal 

megelőzően, de legkésőbb a felhasználás tervezett időpontját 30 

nappal megelőzően a felhasználónak, a bejegyzett 

kereskedőnek, az importálónak vagy az adóraktár 

engedélyesének kell megtennie.

A Kormányhivatal a bejelentéstől számított 30 napon belül 

megvizsgálja, hogy a felhasználni tervezett adalékanyag 

szerepel-e a tiltott adalékanyagok listáján.

A bejelentés tudomásulvételét a Kormányhivatal a jogszabályi 

követelményeknek maradéktalanul megfelelő  bejelentés esetén 

visszaigazolja. 

Ezzel egyidejűleg a hatóság a bejelentett új adalékanyagot 

nyilvántartásba veszi.

Ha a Kormányhivatal a 30 nap elteltével nem nyilatkozik, a 

bejelentett adalékanyag felhasználható.

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és 

ellenőrzéséről,

a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi 

bírság alkalmazásának

részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 4. 

§ (3) bekezdés

Nem

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

állam hatósága által kiadott felhasználási engedély, ha az 

rendelkezésre áll;

az akkreditált laboratórium által kiadott, a bevizsgálás 

eredményét rögzítő jegyzőkönyv;

az adalékanyag vizsgálatra alkalmas mennyiségű mintája;

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 30 nap Igen: végzés Nem Nem Igen Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

23.
igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárásban hozott elsőfokú 

döntés esetén másodfokú eljárás lefolytatása
Lehetséges

A fellebbezés megérkezését követően a Kormányhivatal a 

fellebbezési kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az 

ügyfelet hiánypótlásra

vagy okirat bemutatására szólítja fel.

A Kormányhivatal a megtámadott elsőfokú döntést és az 

elsőfokú eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a 

fellebbezésben foglaltakhoz.

A Kormányhivatal a jogorvoslati eljárás eredményeként a az 

elsőfokú döntést helybenhagyó, azt megváltoztató vagy azt 

megsemmisítő másodfokú döntést hoz.

A másodfokú döntés a közlésével véglegessé válik.

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 44. § 

(1) bekezdés

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 13. § (2) bekezdés a) pontja

Nem

jogorvoslati díj befizetésének igazolása;

 képviselővel eljáró ügyfél esetén a képviseleti jogosultság 

igazolása

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Igen Igen Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

24.
illetékköteles eljárásban hozott elsőfokú döntés esetén 

másodfokú eljárás lefolytatása 
Lehetséges

A fellebbezés megérkezését követően a Kormányhivatal a 

fellebbezési kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az 

ügyfelet hiánypótlásra

vagy okirat bemutatására szólítja fel.

A Kormányhivatal a megtámadott elsőfokú döntést és az 

elsőfokú eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a 

fellebbezésben foglaltakhoz.

A Kormányhivatal a jogorvoslati eljárás eredményeként a az 

elsőfokú döntést helybenhagyó, azt megváltoztató vagy azt 

megsemmisítő másodfokú döntést hoz.

A másodfokú döntés a közlésével véglegessé válik.

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 44. § 

(1) bekezdés

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 13. § (2) bekezdés a) pontja

Nem

fellebbezési illeték befizetésének (vagy az illetékmentesség 

fennállásának) igazolása;

 képviselővel eljáró ügyfél esetén a képviseleti jogosultság 

igazolása

Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Igen Igen Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

25.

elhunytakkal kapcsolatos elsőfokú döntés (koporsós temetés 

engedélyezése; sírnyitás engedélyezése; boncolás, hamvasztás 

mellőzésének engedélyezése; elhunyt külföldre történő 

szállításának engedélyezése) esetén másodfokú eljárás 

lefolytatása

Lehetséges

A fellebbezés megérkezését követően a Kormányhivatal a 

fellebbezési kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az 

ügyfelet hiánypótlásra

vagy okirat bemutatására szólítja fel.

A Kormányhivatal a megtámadott elsőfokú döntést és az 

elsőfokú eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a 

fellebbezésben foglaltakhoz.

A Kormányhivatal a jogorvoslati eljárás eredményeként a az 

elsőfokú döntést helybenhagyó, azt megváltoztató vagy azt 

megsemmisítő másodfokú döntést hoz.

A másodfokú döntés a közlésével véglegessé válik.

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 44. § 

(1) bekezdés

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 13. § (2) bekezdés a) pontja

Nem
 képviselővel eljáró ügyfél esetén a képviseleti jogosultság 

igazolása
Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

26.
egészségügyi bírságot kiszabó elsőfokú határozatok másodfokú 

elbírálása
Lehetséges

A fellebbezés megérkezését követően a Kormányhivatal a 

fellebbezési kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az 

ügyfelet hiánypótlásra

vagy okirat bemutatására szólítja fel.

A Kormányhivatal a megtámadott elsőfokú döntést és az 

elsőfokú eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a 

fellebbezésben foglaltakhoz.

A Kormányhivatal a jogorvoslati eljárás eredményeként a az 

elsőfokú döntést helybenhagyó, azt megváltoztató vagy azt 

megsemmisítő másodfokú döntést hoz.

A másodfokú döntés a közlésével véglegessé válik.

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 44. § 

(1) bekezdés

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 13. § (2) bekezdés a) pontja

Nem

fellebbezési illeték befizetésének (vagy az illetékmentesség 

fennállásának) igazolása;

 képviselővel eljáró ügyfél esetén a képviseleti jogosultság 

igazolása

Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

27.
kémiai terhelési bírságot kiszabó elsőfokú határozatok 

másodfokú elbírálása
Lehetséges

A fellebbezés megérkezését követően a Kormányhivatal a 

fellebbezési kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az 

ügyfelet hiánypótlásra

vagy okirat bemutatására szólítja fel.

A Kormányhivatal a megtámadott elsőfokú döntést és az 

elsőfokú eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a 

fellebbezésben foglaltakhoz.

A Kormányhivatal a jogorvoslati eljárás eredményeként a az 

elsőfokú döntést helybenhagyó, azt megváltoztató vagy azt 

megsemmisítő másodfokú döntést hoz.

A másodfokú döntés a közlésével véglegessé válik.

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 44. § 

(1) bekezdés

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 13. § (2) bekezdés a) pontja

Nem

fellebbezési illeték befizetésének (vagy az illetékmentesség 

fennállásának) igazolása;

 képviselővel eljáró ügyfél esetén a képviseleti jogosultság 

igazolása

Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

28.
egészségvédelmi bírságot kiszabó elsőfokú határozatok 

másodfokú elbírálása
Lehetséges

A fellebbezés megérkezését követően a Kormányhivatal a 

fellebbezési kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az 

ügyfelet hiánypótlásra

vagy okirat bemutatására szólítja fel.

A Kormányhivatal a megtámadott elsőfokú döntést és az 

elsőfokú eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a 

fellebbezésben foglaltakhoz.

A Kormányhivatal a jogorvoslati eljárás eredményeként a az 

elsőfokú döntést helybenhagyó, azt megváltoztató vagy azt 

megsemmisítő másodfokú döntést hoz.

A másodfokú döntés a közlésével véglegessé válik.

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 44. § 

(1) bekezdés

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 13. § (2) bekezdés a) pontja

Nem

fellebbezési illeték befizetésének (vagy az illetékmentesség 

fennállásának) igazolása;

 képviselővel eljáró ügyfél esetén a képviseleti jogosultság 

igazolása

Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.



29.

ivóvízkivételre nem hasznosítható és ivóvízbázisnak ki nem 

jelölhető felszíni és felszín alatti vízből való egyedi vízkivétel 

esetében a vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és 

megszüntetési engedélyezési eljárásokban másodfokú 

szakhatósági állásfoglalás kiadása

Lehetséges

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság megkeresésére a Kormányhivatal másodfokú 

szakhatósági állásfoglalást ad ki, melyben a népegészségügyi 

feladatkörben eljáró járási hivatal elsőfokon kiadott szakhatósági 

állásfoglalását helybenhagyja, megváltoztatja vagy 

megsemmisíti.

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés és 1. melléklet 16. rész 5. pont

Nem
fellebbezési illeték befizetésének (vagy az illetékmentesség 

fennállásának) igazolása
Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 15 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

30.

ivóvízkivétel, vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás 

vagy fürdők vízilétesítményei esetében vízjogi létesítési, 

üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési 

eljárásokban másodfokú szakhatósági állásfoglalás kiadása

Lehetséges

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság megkeresésére a Kormányhivatal másodfokú 

szakhatósági állásfoglalást ad ki, melyben a népegészségügyi 

feladatkörben eljáró járási hivatal elsőfokon kiadott szakhatósági 

állásfoglalását helybenhagyja, megváltoztatja vagy 

megsemmisíti.

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés és 1. melléklet 16. rész 6. pont

Nem jogorvaslati díj befizetésének igazolása Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 15 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

31.

az elhanyagolt műveken (szennyvízrendszer, nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz tárolására, illetve 

begyűjtésére alkalmazott eszköz, szennyvízelvezető mű) rovar-, 

illetve rágcsálóirtás, valamint elhanyagolt műveken veszélyes 

készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata tárgyban indult 

eljárásokban másodfokú szakhatósági állásfoglalás kiadása

Lehetséges

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság megkeresésére a Kormányhivatal másodfokú 

szakhatósági állásfoglalást ad ki, melyben a népegészségügyi 

feladatkörben eljáró járási hivatal elsőfokon kiadott szakhatósági 

állásfoglalását helybenhagyja, megváltoztatja vagy 

megsemmisíti.

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés és 1. melléklet 16. rész 21. pont

Nem
fellebbezési illeték befizetésének (vagy az illetékmentesség 

fennállásának) igazolása
Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 15 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

32.

a házi ivóvízigény kielégítésére irányuló vízilétesítmény vagy 

vízhasználat engedélyezési eljárásban (ideértve a víztisztítási 

feladatokat ellátó vízilétesítmény engedélyezését is) másodfokú 

szakhatósági állásfoglalás kiadása

Lehetséges

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság megkeresésére a Kormányhivatal másodfokú 

szakhatósági állásfoglalást ad ki, melyben a népegészségügyi 

feladatkörben eljáró járási hivatal elsőfokon kiadott szakhatósági 

állásfoglalását helybenhagyja, megváltoztatja vagy 

megsemmisíti.

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés és 1. melléklet 16. rész 24. pont

Nem
fellebbezési illeték befizetésének (vagy az illetékmentesség 

fennállásának) igazolása
Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 15 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

33. a közfürdőket tápláló vizekből történő mintavételezés Lehetséges

 Mintavétel előtt ügyfélkapun keresztül az ügyfél tájékoztatása 

megtörténik. Közfürdő fekvése szerint illetékes kormányhivatal a 

folyamatosan üzemeltetett közfürdő esetén évente egyszer, az 

időszakosan működő közfürdő esetén a fürdési idény 

megkezdése előtt a közfürdőt tápláló összes vízből külön-külön 

vízmintát vesz.

 a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. 

(VII.24.) Korm. rendelet 3 §. (5) bekezdés
Nem Nincs Nem Nem Nincs vagy Teljes eljárás  - Nem Nem Nem Nem  - Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

34.

a vízforgató berendezés alóli felmentéssel nem rendelkező töltő-

ürítő rendszerű medencéknél előforduló bakteriológiai 

kifogásoltság esetén a megyei kormányhivatal értesítése soron 

kívüli vizsgálatról, intézkedésekről

Lehetséges

A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal  kérelemre felmentést adhat vízforgató 

berendezés létesítése, illetve üzemeltetése alól az Országos 

Vízügyi Hatóság szakvéleményének figyelembevételével, a 

medence jó hidraulikai kialakítása esetén

a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. 

(VII.24.) Korm. rendelet 3 §. (2)
Nem Nincs Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

35.
az építésügyi hatósági eljárásokban történő, népegészségügyi 

szakkérdés-vizsgálati feladatok 
Lehetséges

Engedélyező megkeresésére ETDR rendszeren keresztül, 

szakkérdés vizsgálat

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről szóló 343/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet,                                                               

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

szóló  312/2012. (XI.8.) Korm. rend. 6. sz. melléklet

Nem Nincs Igen Nem  - 1 Nem Nem nem 15 nap  - Nem Igen Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

36.

a természetes fürdővizek használatának engedélyezésével, a 

természetes fürdőhelyek kijelölésével kapcsolatos eljárások, az 

NNK ezzel összefüggő tájékoztatása, valamint az érdekelt 

szervekkel történő együttműködés és intézkedési kötelezettség

Lehetséges

A vízparti terület tulajdonosának kérelmére a kormányhivatal 

fürdőhely kijelölési eljárást folytat le, melynek keretében dönt az 

üzemeltetni kívánt fürdőhely kijelöléséről

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a 

természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 

78/2008. (IV.3.) Korm. rend. 4.§ (1)

nem
az eljáró hatóság eljárási díj megfizetésének igazolása, a 

fürdőhely üzemeltetési szabályzata,
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

37.

a területrendezési tervek véleményezését egészségügyi 

államigazgatási hatáskörében a járási hivatalok helyett a megyei 

kormányhivatal végzi

Lehetséges

A területfejlesztési koncepciót és programot véleményezésre 

meg kell küldeni az egyeztetésben részt vevők részére, amely 

digitális egyeztetési felületen történik, OÉNY

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 

területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint 

illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 

közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. 

rendelet 18. § (5) és 11. sz. melléklet

Nem Tervlapok, tervdokumentáció  - Nem  -  - Nem Igen Nem 15 nap  - Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

38.

a területi környezetvédelmi hatóság eljárásaiban (előzetes 

vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás, összevont eljárás, 

felülvizsgálati eljárás, tényfeltárással és kármentesítéssel 

kapcsolatos eljárások, hulladékgazdálkodással [veszélyes, 

illetve nem veszélyes hulladékok] összefüggő eljárások) történő 

népegészségügyi szakkérdés-vizsgálati feladatok

Lehetséges Engedélyező megkeresésére, szakkkérdés vizsgálat

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) 

Korm. rend 11. szakasz 28. §

Nem Igen Igen Nem  - 1 Nem Igen Nem 5-15 nap  - Nem Igen Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.



Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése
A kérelem előterjesztéséhez kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.

a természetes gyógytényező gyógyhatásának bizonyításához 

szükséges orvosi megfigyelések megkezdésének 

engedélyezése

Lehetséges

  A kérelmet a kutató, a kutatásvezető (a kutatás szakmai 

irányítását végző személy) vagy a megbízó (bármely 

természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a kutatást 

kezdeményezi, vezeti, illetve finanszírozza, azzal, hogy a 

kutatásvezető és a megbízó lehet ugyanaz a személy is) 

nyújthatja be.

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra vagy okirat 

bemutatására szólítja fel.

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt az 

engedélyezésről.

A döntés az ügyféllel történő közléssel véglegessé válik.

a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM 

rendelet 19. § (3) bekezdés
Nem

kutatási terv;

a kutatás vezetőjének szakmai önéletrajza;

a kutatásban résztvevők számára a 23/2002. (V. 9.) EüM 

rendelet 4. § (4) bekezdésének megfelelő tartalmú írásos 

tájékoztató tervezete;

a kutatásban résztvevő személyek beleegyező nyilatkozatának 

tervezete;

a kutatással összefüggésben felmerülő többletköltségekre 

vonatkozó költségbecslés;

a kutatást végző intézménynek az egészségügyről szóló 1997. 

évi CLIV. törvény 164. §-ának (2) bekezdése szerinti 

felelősségbiztosítási szerződéséről szóló, a biztosító által 

kibocsátott igazolás;

az egyedi adatlap tervezetét, amelyen minden olyan adatot, 

tényt, eseményt fel kell tüntetni, ami a kutatással összefügg, 

illetőleg a kutatás kimenetelét befolyásolhatja;

nyilatkozat a kutatás vezetőjének és a kutatásban 

közreműködők díjazásáról;

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 55 nap Igen: végzés Igen Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

2.
önkéntes mentőszervezet minősítéséhez engedély kiadása az 

egészségügyi tevékenység ellátására
Lehetséges

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra vagy okirat 

bemutatására szólítja fel.

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt az 

engedélyezésről.

A döntés az ügyféllel történő közléssel véglegessé válik.

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 60. § 

(1) bekezdés d) pontja

Nem
illeték befizetésének (vagy az illetékmentesség fennállásának) 

igazolása
Igen Illeték Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Emberi erőforrások 

Minisztériuma, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.

3.

a működési nyilvántartásban nem szereplő, Magyarországon 

elismerhető egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 

személy részére meghatározott időtartamra és helyszínre 

(munkahelyre) szóló tevékenységre jogosító engedély

Lehetséges

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra vagy okirat 

bemutatására szólítja fel.

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban 

dönt az engedély megadásáról.

A döntés az ügyféllel történő közléssel véglegessé válik.

A hatóság nyilvántartást vezet a kiadott engedélyekről és az 

ezekhez kapcsolódó adatokról.

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

bekezdés

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 9. § (3) bekezdés

Nem

hitelt érdemlő igazolás arról, hogy a kérelmező a korábbi, 

rendszeresen végzett egészségügyi tevékenységének helye 

szerinti utolsó, ennek hiányában az állampolgársága szerint 

illetékes állam jogszabályai alapján nem áll az egészségügyi 

tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó intézkedés, 

büntetés, illetőleg büntetőjogi intézkedés hatálya alatt, és 

megfelel a tevékenység végzéséhez külön jogszabály szerint 

előírt egészségügyi alkalmassági feltételeknek;

az egészségügyi szolgáltató azzal kapcsolatos nyilatkozata, 

hogy a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek 

biztosítottak, és a tevékenység végzésére jogosító működési 

engedéllyel rendelkezik;

illeték befizetésének (vagy az illetékmentesség fennállásának) 

igazolása
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4.

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges 

szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására 

szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása

Lehetséges

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra vagy okirat 

bemutatására szólítja fel.

A hatóság a megadott adatok alapján kiállítja a hatósági 

bizonyítványt.

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges 

szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására 

szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes 

szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §

Nem

az előírt képesítés meglétének igazolása;

a szakmai működés részletes leírása; 

a szakmai gyakorlati idő meglétének vagy a tudományos 

tevékenység végzésének igazolása (a 418/2017. (XII. 19.) 

Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés ca)-cd) pontjainak megfelelő 

tartalommal);

az ügyfél korábbi foglalkoztatójának jogutód nélküli megszűnése 

esetén a szakmai gyakorlat időtartamának igazolása vagy – 

amennyiben a szerződésből nem állapítható meg a jogviszony 

megszűnésének időpontja vagy a szakmai gyakorlat időtartama 

– a szerződés, illetve a munkaviszony vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszony megszüntetésének vagy 

megszűnésének igazolása;

illeték befizetésének (vagy az illetékmentesség fennállásának) 

igazolása
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