
Ügyfél-tájékoztató 
építésügyi engedélyezési eljárásban történő szakhatósági közreműködéshez  

 
(AZ ÜGYINTÉZÉS ELEKTRONIKUSAN ÉTDR FELÜLETEN) 

 
 
1. Az ügyintézés határideje: 15 nap (az összevont eljárás elvi keretengedélyezési szakaszában 
az építésügyi hatóság által összehívott helyszíni szemlétől számított 5 munkanap)  
 
2. A szakhatósági állásfoglalás díja 8.700 Ft., melyet készpénz-átutalási megbízáson vagy 
banki átutalással (bankszámlaszám: 10039007-00301129-00000000 SMKH NSZSZ 7400 
Kaposvár Fodor József tér 1.) kell befizetni. A készpénz-átutalási megbízást az eljáró 
építésügyi hatóság (előzetes állásfoglalás kérése esetén az illetékes járási népegészségügyi 
intézet) bocsátja az ügyfél rendelkezésére. Banki átutalás esetén az átutalás „közlemény” 
rovatában a befizetés azonosítása érdekében kérjük feltüntetni azt, hogy „Építési engedély – 
KTK 300_14/6”.   
 
3. A szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a tervdokumentációban kérjük feltüntetni a 
létesítendő építmény közegészségügyi feltételeire vonatkozó adatokat. (ivóvíz-ellátás, 
szennyvíz-elvezetés és hulladékkezelés módja, tisztálkodási és WC-használati lehetőség, 
munkahelyek esetén a kémiai biztonság feltételei) Ezeket az adatokat és a 2. pontban 
meghatározott díj befizetéséről szóló igazolást az eljáró építésügyi hatóságnál kell benyújtani, 
amely azokat továbbítja az járási népegészségügyi intézethez, de előzetesen is lehet 
szakhatósági állásfoglalást kérni, ebben az esetben a tervdokumentációt és a díj befizetésének 
igazolását közvetlenül az járási népegészségügyi intézetnél kell benyújtani. 
Járási népegészségügyi intézete higiénés és egészségvédelmi, illetve az ivóvíz-minőségi 
követelmények, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi és 
járványügyi előírások szempontjából bírálja el a tervet. Ezen kívül munkahelyek esetében 
figyelembe kell venni a kémiai biztonsági követelményeket, gyógykezelés célját szolgáló 
épületek esetében pedig az orvos szakmai és ápolásszakmai előírásokat is.  
A használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés helyszíni szemle keretében 
történik, melynek során azt vizsgáljuk, hogy az építmény a jóváhagyott tervnek megfelelően 
készült-e el. Amennyiben az építési tevékenység során az ivóvízvezeték-rendszert 
megbontották vagy új ivóvízvezeték-rendszer kiépítésére került sor, akkor a helyszíni szemle 
során vízvizsgálati eredményt kérünk bemutatni.  
 
4. Tájékoztató jellegű információk 

Járási népegészségügyi intézet szakhatósági hatásköre által érintett építmények kialakítására 
vonatkozó közegészségügyi, orvosszakmai és ápolásszakmai előírásokat elsősorban a 
következő jogszabályok tartalmazzák, melyeket a tervezés során az OTÉK-ban foglalt 
általános követelmények mellett figyelembe kell venni: 
- egészségügyi intézmények, orvosi és természetgyógyászati rendelők: az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételről szóló, többször módosított 
60/2003.(X.20.) ESZCSM-rendelet és a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának 
egyes kérdéseiről szóló, többször módosított 11/1997.(V.28.) NM-rendelet 
- munkahelyek kémiai biztonsági követelményei: a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló, 
többször módosított 25/2000.(IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet. 
 
 
 



 
 
 
 
5. Az illetékes ügyintéző neve, hivatali elérhetősége és ügyfélfogadási ideje: 
 
Konkoly Szilvia 
06-84/519-324, konkoly.szilvia@ddr.antsz.hu,   
 
 
Egészségügyi szolgáltatást nyújtó tevékenység esetében: 
 
Rózsa Judit 
06/84/519-328, rozsa.judot@ddr.antsz.hu 
H, SZ: 8-16 h, P:8-12 H 
 
 
 
 
 
Az eljárással kapcsolatos bővebb információk a www.antsz.hu honlapon a „Hatósági 
ügyintézés” címszó alatt olvashatók. 
 

 
 


