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1. Egyedi felmentés közfürdőben vízforgató berendezés telepítése 

alól 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

 kérelmező neve, székhelye; 

  a kérelem tárgya; 

  az érintett közfürdő pontos címének, elérhetőségének megjelölése; 

  az alkalmazni kívánt fertőtlenítőszer megnevezése; 

  a fertőtlenítési technológia leírása; 

  a medence hidraulikai kialakításának leírása; 

  csatolni szükséges a Budapest Főváros Kormányhivatala által jóváhagyott, gyógyvízzé 

nyilvánításról szóló dokumentációt. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmező a hatósághoz a kérelmét személyesen, írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus úton 

terjesztheti elő. 

Cím: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11. 

 

Elektronikus ügyintézés: az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi 

képviselője számára kötelező 

 

Hivatali Kapu címe 

Hivatal teljes neve: Heves Megyei Kormányhivatal 

Hivatal rövid neve: HEVESKH 

KRID: 706893155 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az eljárásért az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 

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

IV. 2. pontja alapján 60 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjat a Heves Megyei 

Kormányhivatal ugyanezen rendelet 2. mellékletében feltüntetett 10035003-00299619-00000000 

számú bankszámlájára kell átutalással megfizetni. 

 

Az ügymenet leírása: 

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, ha 

  az elismert gyógyvízzel üzemelő gyógymedence vizének gyógyászati szempontból értékes, 

biológiailag aktív alkotórészeit a vízforgatás károsítaná, 

  a gyógymedence töltésére használt víz olyan összetételű, hogy a vízforgatásra megfelelő 

technológia nem áll rendelkezésre, 
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  a vízösszetétel alapján vélelmezhető a gyógyvízzé minősítés és az első pont szerinti felmentési 

feltétel. 

 

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 határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez (székhelye: 3525 Miskolc, 

Dózsa György út 4.) címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni 

keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Heves Megyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kért 

döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de 

a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező 

gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani 

a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37. § tartalmazza. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben 

meghatározott szabályok szerint történik. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint tisztázott tényállás és ellenérdekű ügyfél 

hiányában 8 nap. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza az engedély megadásához szükséges 

információkat, a hatóság teljes eljárásban, 60 nap alatt hoz döntést. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

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

NM rendelet, 

-  a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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2. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben meghatározott 

minimális ivóvízvizsgálati szám csökkentése 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

(Az 1000 m
3
/nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 5000 főnél több állandó népességet ellátó 

vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén a vízmű 

telephelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

jár el.) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Az engedély iránti kérelemhez a következő iratokat kell benyújtani és a kérelemben az alábbi adatokat 

kell közölni:  

  kérelem indoklása;  

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

időszakban;  

  az érintett földrajzi terület;  

  az érintett népesség;  

  a szolgáltatott víz napi átlagos mennyisége;  

  az esetlegesen érintett élelmiszer-termelés; 

  a vízminőség ellenőrzés módja és gyakorisága; 

  intézkedési terv a szükséges vízminőség-javító megoldásokra és a végrehajtás határideje. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmező a hatósághoz a kérelmét személyesen, írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus úton 

terjesztheti elő.  

Cím: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11. 

 

Elektronikus ügyintézés: az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi 

képviselője számára kötelező 

 

Hivatali Kapu címe 

Hivatal teljes neve: Heves Megyei Kormányhivatal 

Hivatal rövid neve: HEVESKH 

KRID: 706893155 

 

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az eljárás illeték- és igazgatási szolgáltatási díj-mentes. 

 

Ügymenet rövid leírása: 

A minimális vizsgálati szám akkor csökkenthető egy vízminőségi jellemző esetében, ha legalább egy 

hároméves időszak alatt rendszeres időközönként, a teljes vízellátási körzetre reprezentatív 

mintavételi helyen vett minden minta eredménye alacsonyabb értéket mutat, mint a 

határérték/parametrikus érték 60%-a. Továbbá, ha az ivóvízbiztonsági tervben elvégzett, a vízbázis 
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ellenőrzésére is kiterjedő veszélyelemzés és kockázatértékelés megerősíti, hogy nincs olyan 

ésszerűen várható tényező, amely az emberi fogyasztásra szánt víz minőségének romlását okozná, 

vagy az emberi egészséget veszélyeztetné. 

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 minimális ivóvízvizsgálati szám csökkentéséről. 

 

A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez (székhelye: 3525 Miskolc, 

Dózsa György út 4.) címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni 

keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Heves Megyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kért 

döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de 

a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező 

gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani 

a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37. § tartalmazza. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben 

meghatározott szabályok szerint történik. 

 

Az ügyintézés határideje:  

Jelen ügytípusban sommás eljárásnak nincs helye. A hatóság a döntést lehetőség szerint 8 napon 

belül meghozza, azonban ha a kérelem nem tartalmazza az engedély megadásához szükséges 

információkat, a hatóság teljes eljárásban, 60 napon belül hoz döntést. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

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

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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3. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben meghatározott 

radioaktív anyagok vizsgálata alóli hat évre szóló felmentés 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

(Az 1000 m
3
/nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 5000 főnél több állandó népességet ellátó 

vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén a vízmű 

telephelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

jár el.) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Az engedély iránti kérelemhez a következő iratokat kell benyújtani és a kérelemben az alábbi adatokat 

kell közölni: 

  kérelem indoklása;  

  a kérelem tárgyát képező radioaktív vízminőségi jellemzők és paraméterek vizsgálati eredményei a 

kérelem benyújtását megelőző 3 naptári év vonatkozásában. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmező a hatósághoz a kérelmét személyesen, írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus úton 

terjesztheti elő.  

Cím: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11. 

 

Elektronikus ügyintézés: az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi 

képviselője számára kötelező 

 

Hivatali Kapu címe 

Hivatal teljes neve: Heves Megyei Kormányhivatal 

Hivatal rövid neve: HEVESKH 

KRID: 706893155 

 

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az eljárásért az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 

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

IV. 5. pontja alapján 38 400 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjat a Heves Megyei 

Kormányhivatal ugyanezen rendelet 2. mellékletében feltüntetett 10035003-00299619-00000000 

számú bankszámlájára kell átutalással megfizetni. 

 

Ügymenet rövid leírása: 

Amennyiben három egymást követő évben végzett ellenőrzés során az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 3. számú 

melléklet 5.3. pontjában foglalt táblázatban szereplő paraméterek és radionuklidok nem minden 

esetben maradtak a 3. számú melléklet 5.3. pontjában foglalt kimutatási határ alatt, de egy érték sem 

éri el a parametrikus érték 50%-át, akkor az illetékes hatóság hat évre felmentést adhat az 1. számú 
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melléklet C) részében foglalt táblázat 22–24. pontjában szereplő vízminőségi jellemzők parametrikus 

értékeinek mérése, valamint a 2. számú melléklet B) rész 3.1. pontjában és a 3. számú melléklet 4. 

pontjában foglaltak alól. 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 határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez (székhelye: 3525 Miskolc, 

Dózsa György út 4.) címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni 

keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Heves Megyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kért 

döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de 

a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező 

gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani 

a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37. § tartalmazza. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben 

meghatározott szabályok szerint történik. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Jelen ügytípusban sommás eljárásnak nincs helye. A hatóság a döntést lehetőség szerint 8 napon 

belül meghozza, azonban ha a kérelem nem tartalmazza az engedély megadásához szükséges 

információkat, a hatóság teljes eljárásban, 60 napon belül hoz döntést. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

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

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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4. Önellenőrző ivóvízvizsgálati ütemterv jóváhagyása 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

(Az 1000 m
3
/nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 5000 főnél több állandó népességet ellátó 

vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén a vízmű 

telephelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

jár el.) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

  kérelmező neve (székhelye); 

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

elérhetőségének megjelölésével; 

  a szolgáltatott víz napi átlagos mennyisége; 

  az adott vízműrendszer sajátosságai; 

  ellátott települések megjelölése. 

 

Csatolandó dokumentumok:  

A jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell az ivóvízvizsgálati ütemtervet az ivóvíz minőségi 

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

paraméterek tételes felsorolásával. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmező a hatósághoz a kérelmét személyesen, írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus úton 

terjesztheti elő. 

Cím: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11. 

 

Elektronikus ügyintézés: az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi 

képviselője számára kötelező 

 

Hivatali Kapu címe 

Hivatal teljes neve: Heves Megyei Kormányhivatal 

Hivatal rövid neve: HEVESKH 

KRID: 706893155 

 

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az eljárás illeték- és igazgatási szolgáltatási díj-mentes. 

 

Ügymenet leírása: 

Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált 

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

Korm. rendelet 2. számú mellékletben meghatározottak alapján az illetékes hatóság által évente 

jóváhagyott ivóvízvizsgálati program szerint ellenőrizze. A benyújtást követően a hatóság a kérelmet 
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megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra vagy okirat bemutatására szólítja fel. A 

hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a jóváhagyásról. 

 

A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez (székhelye: 3525 Miskolc, 

Dózsa György út 4.) címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni 

keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Heves Megyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kért 

döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de 

a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező 

gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani 

a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37. § tartalmazza. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben 

meghatározott szabályok szerint történik 

 

Az ügyintézés határideje: 

Jelen ügytípusban sommás eljárásnak nincs helye. A hatóság a döntést lehetőség szerint 8 napon 

belül meghozza, azonban ha a kérelem nem tartalmazza az engedély megadásához szükséges 

információkat, a hatóság teljes eljárásban, 60 napon belül hoz döntést. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

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

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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5. Az ivóvízbiztonság fenntartása érdekében szükséges 
intézkedések tervezésére és végrehajtására irányuló eljárások 
összefoglalására szolgáló ún. ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

(Az 1000 m
3
/nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 5000 főnél több állandó népességet ellátó 

vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén a vízmű 

telephelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

jár el.) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

  kérelmező neve, lakcíme (székhelye); 

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

elérhetőségének megjelölésével. 

 

Csatolandó dokumentumok:  

 a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakvéleménye; 

 ivóvízbiztonsági terv és mellékletei, a vonatkozó 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. számú 

mellékletében meghatározott tartalmi követelményekkel. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmező a hatósághoz a kérelmét személyesen, írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus úton 

terjesztheti elő.  

Cím: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11. 

 

Elektronikus ügyintézés: az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi 

képviselője számára kötelező 

 

Hivatali Kapu címe 

Hivatal teljes neve: Heves Megyei Kormányhivatal 

Hivatal rövid neve: HEVESKH 

KRID: 706893155 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az eljárásért az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 

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

IV. 17. pont a) alpontja alapján az évi átlagban 50 000 főnél többet ellátó vízmű esetében 192 000 Ft, 

b) alpontja szerint az évi átlagban 50 000 főnél kevesebbet ellátó vízmű esetében 96 000 Ft 

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjat a Heves Megyei Kormányhivatal ugyanezen rendelet 2. 

mellékletében feltüntetett 10035003-00299619-00000000 számú bankszámlájára kell átutalással 

megfizetni. 
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Az ügymenet leírása: 

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

meghaladó állandó népességet ellátó ivóvízellátó rendszerek vízbiztonság-irányítási rendszerét 

ivóvízbiztonsági tervben kell rögzítenie az üzemeltetőnek. Az ivóvízbiztonsági terv tartalmi 

követelményeit a vonatkozó 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklet tartalmazza. Az 

ivóvízbiztonsági terv jóváhagyására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a terv alapján történő 

üzemeltetéssel biztosított a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása. 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. 

Szükség esetén a hatóság a jóváhagyó határozatban az ivóvízbiztonsági tervben foglaltakon túl 

további feltételeket határoz meg az ivóvízminőség biztonságának és elfogadhatóságának folyamatos, 

következetes biztosítására, valamint az ivóvízbiztonsági terv továbbfejlesztésére vonatkozóan. 

 

A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez (székhelye: 3525 Miskolc, 

Dózsa György út 4.) címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni 

keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Heves Megyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kért 

döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de 

a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező 

gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani 

a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37. § tartalmazza. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben 

meghatározott szabályok szerint történik. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Jelen ügytípusban sommás eljárásnak nincs helye. A hatóság a döntést lehetőség szerint 8 napon 

belül meghozza, azonban ha a kérelem nem tartalmazza az engedély megadásához szükséges 

információkat, a hatóság teljes eljárásban, 45 napon belül hoz döntést. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

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

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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6. Az ivóvízbiztonság fenntartása érdekében szükséges 
intézkedések tervezésére és végrehajtására irányuló eljárások 
összefoglalására szolgáló felülvizsgált ivóvízbiztonsági terv 
ötévenkénti jóváhagyása 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

(Az 1000 m
3
/nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 5000 főnél több állandó népességet ellátó 

vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén a vízmű 

telephelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

jár el.) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

  kérelmező neve, székhelye; 

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

elérhetőségének megjelölésével. 

A felülvizsgálat megállapításait összefoglaló dokumentum (aktualizált vízbiztonsági terv), amely 

legalább az alábbiakra terjedjen ki: 

  az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak teljesülése; 

  a teljes vízellátó rendszer működtetésének közegészségügyi vizsgálata, a kockázatbecslés és 

kockázatkezelés értékelése; 

  üzemeltetői kivizsgálás, intézkedés és a veszélykezelési eljárás módosítása rendkívüli esemény 

vagy határérték-túllépés esetén.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmező a hatósághoz a kérelmét személyesen, írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus úton 

terjesztheti elő.  

Cím: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11. 

 

Elektronikus ügyintézés: az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi 

képviselője számára kötelező 

 

Hivatali Kapu címe 

Hivatal teljes neve: Heves Megyei Kormányhivatal 

Hivatal rövid neve: HEVESKH 

KRID: 706893155 

 

Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az eljárásért az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 

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

IV. 18. pont a) alpontja alapján az évi átlagban 50 000 főnél többet ellátó vízmű esetében 96 000 Ft, 

b) alpontja szerint az évi átlagban 50 000 főnél kevesebbet ellátó vízmű esetében 48 000 Ft 

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjat a Heves Megyei Kormányhivatal ugyanezen rendelet 2. 
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mellékletében feltüntetett 10035003-00299619-00000000 számú bankszámlájára kell átutalással 

megfizetni. 

 

Az ügymenet leírása: 

Az üzemeltetőnek az ivóvízbiztonsági terv közegészségügyi felülvizsgálatát az aktualizált 

ivóvízbiztonsági terv benyújtásával, ötévente kell kérelmeznie, mely felülvizsgálat legalább a 

következőkre terjed ki:  

a)  az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak teljesülése,  

b)  a teljes vízellátó rendszer működtetésének közegészségügyi vizsgálata, a kockázatbecslés és 

kockázatkezelés értékelése,  

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

vagy határérték-túllépés esetén. 

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 határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez (székhelye: 3525 Miskolc, 

Dózsa György út 4.) címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni 

keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Heves Megyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kért 

döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de 

a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező 

gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani 

a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37. § tartalmazza. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben 

meghatározott szabályok szerint történik. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Jelen ügytípusban sommás eljárásnak nincs helye. A hatóság a döntést lehetőség szerint 8 napon 

belül meghozza, azonban ha a kérelem nem tartalmazza az engedély megadásához szükséges 

információkat, a hatóság teljes eljárásban, 45 napon belül hoz döntést. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

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

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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7. Az ivóvíz-szolgáltató mű vízkezelése során végzendő 
vizsgálatokra vonatkozó vizsgálati terv jóváhagyása 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

(Az 1000 m
3
/nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 5000 főnél több állandó népességet ellátó 

vízellátó rendszerek esetén, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén a vízmű 

telephelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

jár el.) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

  kérelmező neve, lakcíme (székhelye); 

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

megjelölésével.  

 

Csatolandó dokumentumok: 

  vizsgálati terv; 

  a szolgáltatott víz napi átlagos mennyisége; 

  az adott vízműrendszer sajátosságai. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmező a hatósághoz a kérelmét személyesen, írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus úton 

terjesztheti elő.  

Cím: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11. 

 

Elektronikus ügyintézés: az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi 

képviselője számára kötelező 

 

Hivatali Kapu címe 

Hivatal teljes neve: Heves Megyei Kormányhivatal 

Hivatal rövid neve: HEVESKH 

KRID: 706893155 

 

Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az eljárásért az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 

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

IV. 6. pont alapján 16 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjat a Heves Megyei 

Kormányhivatal ugyanezen rendelet 2. mellékletében feltüntetett 10035003-00299619-00000000 

számú bankszámlájára kell átutalással megfizetni. 

 

Az ügymenet leírása: 

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

minősége megfeleljen a közegészségügyi előírásoknak, az ivóvízminőségű vízre vonatkozó 

jogszabályokban előírt fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai követelményeknek. Az üzemeltető 
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köteles a hasznosított vízbázis vizét és az általa termelt, illetve hálózatba juttatott ivóvíz minőségét 

rendszeresen ellenőrizni vagy ellenőriztetni akkreditált laboratóriummal. A vízkezelés során végzendő 

vizsgálatokra vonatkozó, az üzemeltetési szabályzatban rögzítendő vizsgálati tervnek alkalmasnak 

kell lennie a technológia irányításához és ellenőrzéséhez szükséges adatok szolgáltatására és 

rögzítésére. A vizsgálati tervet a területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi 

főosztályával jóvá kell hagyatni.  

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 határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez (székhelye: 3525 Miskolc, 

Dózsa György út 4.) címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni 

keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Heves Megyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kért 

döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de 

a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező 

gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani 

a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37. § tartalmazza. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben 

meghatározott szabályok szerint történik. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Jelen ügytípusban sommás eljárásnak nincs helye. A hatóság a döntést lehetőség szerint 8 napon 

belül meghozza, azonban ha a kérelem nem tartalmazza az engedély megadásához szükséges 

információkat, a hatóság teljes eljárásban, 60 napon belül hoz döntést. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése 

során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint 

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

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

rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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8. Természetes fürdőhely kijelölésének eljárása 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Kérelem az eljárás lefolytatására, mely tartalmazza az ügyindításhoz szükséges valamennyi adatot, 

információt: 

  az üzemeltető/kérelmező adatai: neve, lakóhelye vagy székhelye (telephelye), elérhetősége; 

  a kérelem tárgya: természetes fürdőhely céljára kijelölendő terület megjelölése, hrsz, tkm, 

üzemeltetés időszaka; 

  a fürdőhely üzemeltetési szabályzata; 

  igazgatási szolgáltatási díjak befizetéséről igazolás (befizetési bizonylat másolata); 

  a vízi út 50 m-es körzetében és a kikötő, átkelőhely, hajózási létesítmény környezetében található 

kijelölendő fürdőhely esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási 

Hatósági Főosztály részére: kérelem, megkeresés adatai (fkm, tkm szelvény, hrsz, a fürdőhely 

befogadóképessége); helyszínrajz (hajózást irányító jelzések, kibójázás, táblák feltüntetése LKHV-

nál osztályba sorolt vízi út esetén) /LKHV: legkisebb hajózási vízszint/; üzemeltetési rend vagy 

nyitvatartási időszak, üzemeltetési vízszint tartomány, valamint szükség szerinti vízi mentő 

(úszómester) végzettségről igazolás, mentőcsónak és/vagy mentőmotoros-kisgéphajó (7,5 kW 

felett, hossza max.: 7 m) minimum szolgálati célú képesítés és Hajós szolgálati könyv (másolat). 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

A kérelmet a fürdőhely üzemeltetésének tervezett megindítása előtt 30 nappal kell benyújtani az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény előírásai alapján, elektronikus úton a fürdőhely fekvése szerinti illetékes Kormányhivatalhoz. 

 

Elektronikus ügyintézés: az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi 

képviselője számára kötelező 

 

Hivatali Kapu címe 

Hivatal teljes neve: Heves Megyei Kormányhivatal 

Hivatal rövid neve: HEVESKH 

KRID: 706893155 

 

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az eljárásért az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 

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

IV. 4. pontja alapján 48 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjat a Heves Megyei 

Kormányhivatal ugyanezen rendelet 2. mellékletében feltüntetett 10035003-00299619-00000000 

számú bankszámlájára kell átutalással megfizetni. 

 

A katasztrófavédelmi igazgatóság szakhatósági közreműködéséért a vízügyi és vízvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. melléklet 10. pontja 

szerinti 8 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat ugyanezen rendelet 3. mellékletében feltüntetett 

10045002-00283683-00000000 számú bankszámlára kell átutalással megfizetni. 
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Ügymenet leírása: 

A vízparti terület tulajdonosának/üzemeltetőjének kérelmére az illetékes népegészségügyi 

feladatkörében eljáró Kormányhivatal fürdőhely kijelölési eljárást folytat le, melynek keretében dönt az 

üzemeltetni kívánt fürdőhely kijelöléséről, megjelöli a fürdési idény tartamát, meghatározza a fürdővíz 

minőségének ellenőrzését szolgáló mintavételek ütemtervét és kijelöli a védőterületet. A kérelmet a 

fürdőhely üzemeltetésének tervezett megindítása előtt legalább 30 nappal előbb kell benyújtani. A 

benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra 

vagy okirat bemutatására szólítja fel. A fürdőhely kijelölését megelőzően az eljáró hatóság helyszíni 

szemlét tart a szakhatóságok és a fürdőhely fekvése szerinti területileg illetékes települési 

önkormányzat jegyzője és a fürdőhely kijelölését kérelmező részvételével. A szakhatóságok 

állásfoglalásukat a helyszíni szemle keretében vagy a megkeresés átvételét követő 15-21. napon 

belül adják meg. Az eljáró hatóság a fürdőhelyet akkor jelöli ki, ha a fürdővíz minősége legalább 

„tűrhető” és ezen túlmenően a fürdőhely az üzemeltetésre vonatkozó közegészségügyi előírásoknak 

megfelel. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben 

meghatározott szabályok szerint történik. 

 

Ügyintézés határideje: 

A hatóság teljes eljárásban, 60 nap alatt hoz döntést. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről 

és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

„Útmutató a természetes fürdőhelyek üzemeltetéséről és ellenőrzésről a járványügyi készültség 

időszakában” című tájékoztató anyag megtalálható az alábbi linken: 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/688-utmutato-a-termeszetes-furdohelyek-

uzemelteteserol-es-ellenorzeserol-a-jatvanyugyi-keszultseg-idoszakaban  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/688-utmutato-a-termeszetes-furdohelyek-uzemelteteserol-es-ellenorzeserol-a-jatvanyugyi-keszultseg-idoszakaban
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/688-utmutato-a-termeszetes-furdohelyek-uzemelteteserol-es-ellenorzeserol-a-jatvanyugyi-keszultseg-idoszakaban

