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Ügytípus leírások 

 

1. Üzemeltető éves ivóvíz vizsgálati programjának jóváhagyása 

2. Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása 

3. Ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata 

4. Vízmintavételi helyek jóváhagyása 

5. Ivóvíz kezelési technológiák működésének ellenőrzésére vonatkozó éves vizsgálati 

terv jóváhagyása 

6. Fürdő medencék vízforgató-berendezésének létesítése/üzemeltetése alóli felmentés 

7. Töltő-ürítő medence vízforgató-berendezésének létesítése/üzemeltetése alóli 

felmentési engedély módosítása 

8. Töltő-ürítő medence vízforgató-berendezésének létesítése/üzemeltetése alóli 

felmentés engedélyese adataiban bekövetkezett változás 

9. Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a 

vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek nyilvántartásba vétele és a víz 

kezelésére vonatkozó technológiák ivóvízbiztonsági engedélyezése 

10. Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a víz 

kezelésére vonatkozó technológiák ivóvízbiztonsági engedélyének módosítása 

11. Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a víz 

kezelésére vonatkozó technológiák ivóvízbiztonsági engedélyesének adataiban 

bekövetkezett változás miatti módosítás 

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

vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek nyilvántartásba vételének és a víz 

kezelésére vonatkozó technológiák ivóvízbiztonsági engedélyének felülvizsgálata 

13. Légi úton történő szúnyogirtás engedélyezése 

14. Fertőző betegek, vagy fertőző betegségre gyanús személyek közforgalmú járművel 

történő csoportos szállítása 

15. Az új adalékanyagok dohánytermék gyártásban való felhasználásának bejelentése
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1. Ügytípus megnevezése: Üzemeltető éves ivóvíz vizsgálati programjának 

jóváhagyása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

- Az 1000 m3/nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 

5000 főnél több állandó népességet ellátó, illetve egy járás 

határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

-  Üzemeltető kérelme, 

- A vízellátó rendszerre vonatkozó éves ivóvíz vizsgálati 

program,  

- Ivóvíz minőségének ellenőrzése során mérendő 

vízminőségi jellemzők részletes vizsgálata alóli 

felmentés,  

- Az illeték megfizetését igazoló dokumentum. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás általános tételű 3 000,- Ft illetékét 

illetékbélyeggel vagy a Magyar Államkincstár által 

vezetett 10032000-01012107-00000000 számú eljárási 

illetékbevételi számlára történő befizetéssel kell leróni.  

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény előírásai vonatkoznak. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az írásban elkészített kérelem az alábbi módokon 

nyújtható be: 

 

Jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetén: 

   az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 

Természetes személy esetén: 

 postai úton – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. vagy 5001 Szolnok, 

Postafiók: 22. címre. 

 ügyfélfogadási időben - személyesen átadva - Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályán, 5000 Szolnok, Ady Endre 

út 35-37. címen. 

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 
 kormányablakon keresztül 

A kérelmet és mellékleteit a tárgyévet megelőző 
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hónapban kell benyújtani. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 

Kedd: - 

Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 

Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő: 

- Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap 

- Hiánypótlás esetén 60 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

nincs 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutató nem készült. 

Általános ügyintézési és iratkezelési szabályoknak 

megfelelően. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény;  

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; 

- Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 385/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény alapján. 
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2. Ügytípus megnevezése: Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

- Az 1000 m3/nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 

5000 főnél több állandó népességet ellátó, illetve egy járás 

határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

-  Üzemeltető kérelme, 

- Ivóvízbiztonsági terv, (tartalmi követelményeit az 

ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. 

melléklet tartalmazza), 

- Országos Közegészségügyi Intézet ivóvízbiztonsági 

tervre vonatkozó szakvéleménye, 

- Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló 

dokumentum. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatás díja: 

- évi átlagban 50000 főnél többet ellátó vízmű esetében 

192 000,- Ft,  

- évi átlagban 50000 főnél kevesebbet ellátó vízmű 

esetében 96 000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-00000000 

számú számlájára átutalással, készpénzátutalási 

megbízással, illetve belföldi postautalvány útján köteles 

megfizetni.  

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény előírásai vonatkoznak 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az írásban elkészített kérelem az alábbi módokon 

nyújtható be: 

 

Jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetén: 

   az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 

Természetes személy esetén: 

 postai úton – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. vagy 5001 Szolnok, 

Postafiók: 22. címre. 

 ügyfélfogadási időben - személyesen átadva - Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
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Népegészségügyi Főosztályán, 5000 Szolnok, Ady Endre 

út 35-37. címen. 

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 kormányablakon keresztül 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 

Kedd: - 

Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 

Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési idő: 45 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

nincs 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutató nem készült. 

Általános ügyintézési és iratkezelési szabályoknak 

megfelelően. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény; 

- Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 385/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet; 

- 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. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény alapján. 
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3. Ügytípus megnevezése: Ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

- Az 1000 m3/nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 

5000 főnél több állandó népességet ellátó, illetve egy járás 

határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

-  Üzemeltető kérelme, 

- Ivóvízbiztonsági terv, (tartalmi követelményeit az 

ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. 

melléklet tartalmazza), 

- Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló 

dokumentum. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatás díja: 

- évi átlagban 50000 főnél többet ellátó vízmű esetében 

96 000,- Ft,  

- évi átlagban 50000 főnél kevesebbet ellátó vízmű 

esetében 48 000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-00000000 

számú számlájára átutalással, készpénzátutalási 

megbízással, illetve belföldi postautalvány útján köteles 

megfizetni.  

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény előírásai vonatkoznak 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az írásban elkészített kérelem az alábbi módokon 

nyújtható be: 

 

Jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetén: 

   az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 

Természetes személy esetén: 

 postai úton – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. vagy 5001 Szolnok, 

Postafiók: 22. címre. 

 ügyfélfogadási időben - személyesen átadva - Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályán, 5000 Szolnok, Ady Endre 

út 35-37. címen. 
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 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 kormányablakon keresztül 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 

Kedd: - 

Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 

Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési idő: 45 nap 

 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

nincs 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutató nem készült. 

Általános ügyintézési és iratkezelési szabályoknak 

megfelelően. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény; 

- Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 385/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet; 

- 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. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény alapján. 
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4. Ügytípus megnevezése: Vízmintavételi helyek jóváhagyása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

- Az 1000 m3/nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 

5000 főnél több állandó népességet ellátó, illetve egy járás 

határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

-  Üzemeltető kérelme, 

- A vízellátó rendszerre vonatkozó mintavételi helyek 

listája és az azokat tartalmazó térkép,  

- Az illeték megfizetését igazoló dokumentum. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás általános tételű 3 000,- Ft illetékét 

illetékbélyeggel vagy a Magyar Államkincstár által 

vezetett 10032000-01012107-00000000 számú eljárási 

illetékbevételi számlára történő befizetéssel kell leróni. 

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény előírásai vonatkoznak 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az írásban elkészített kérelem az alábbi módokon 

nyújtható be: 

 

Jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetén: 

   az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 

Természetes személy esetén: 

 postai úton – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. vagy 5001 Szolnok, 

Postafiók: 22. címre. 

 ügyfélfogadási időben - személyesen átadva - Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályán, 5000 Szolnok, Ady Endre 

út 35-37. címen. 

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 
 kormányablakon keresztül 

A kérelmet és mellékleteit a vízmintavételi hely kijelölése 

előtt az éves vizsgálati programmal egyidejűleg kell 

benyújtani. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 

Kedd: - 
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Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 

Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő: 

- Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap 

- Hiánypótlás esetén 60 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

nincs 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutató nem készült. 

Általános ügyintézési és iratkezelési szabályoknak 

megfelelően. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény;  

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; 

- Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 385/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény alapján. 
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5. Ügytípus megnevezése: Ivóvíz kezelési technológiák működésének ellenőrzésére 

vonatkozó éves vizsgálati terv jóváhagyása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

- Az 1000 m3/nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 

5000 főnél több állandó népességet ellátó, illetve egy járás 

határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

-  Üzemeltető kérelme, 

- az alkalmazott technológiák leírását az egyes 

technológiai szakaszok megjelölésével, 

- éves vizsgálati terv (a víznyerés helyén, a vízkezelési 

technológia különböző pontjain, valamint az 

elosztóhálózatra táplálás helyén), 

- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló 

dokumentum. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatás díja: 16 000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-00000000 

számú számlájára átutalással, készpénzátutalási 

megbízással, illetve belföldi postautalvány útján köteles 

megfizetni. 

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény előírásai vonatkoznak 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az írásban elkészített kérelem az alábbi módokon 

nyújtható be: 

 

Jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetén: 

   az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 

Természetes személy esetén: 

 postai úton – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. vagy 5001 Szolnok, 

Postafiók: 22. címre. 

 ügyfélfogadási időben - személyesen átadva - Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályán, 5000 Szolnok, Ady Endre 

út 35-37. címen. 

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

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

 kormányablakon keresztül 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 

Kedd: - 

Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 

Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő: 

- Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap 

- Hiánypótlás esetén 60 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

nincs 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutató nem készült. 

Általános ügyintézési és iratkezelési szabályoknak 

megfelelően. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény; 

- Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 385/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet; 

- 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 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. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény alapján. 
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6. Ügytípus megnevezése: Töltő-ürítő medence vízforgató-berendezésének 

létesítése/üzemeltetése alóli felmentés 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- Üzemeltető kérelme, 

- a vízforgatás alól felmentendő gyógymedencét töltő- és 

pótvízzel ellátó kút vízének 5 éven belüli, akkreditált 

vizsgáló laboratórium által elvégzett ásvány-gyógyvíz 

vizsgálat jegyzőkönyve, valamint a gyógyvízzé minősítés 

engedélye, 

- a vízforgatás alól felmentendő gyógymedencéket 

tápláló kút(kutak) és a medencés közfürdő hatályos 

vízjogi üzemeltetési engedélye, 

- a felmentés iránti kérelem tárgyát képező 

gyógymedencék hidraulikájára (vízkormányzására) 

vonatkozó adatok, dokumentumok (pótvíz bevezetés, 

elvezetés rendszere, az egyes medencék hidraulikáját 

bemutató műszaki dokumentáció A3-as másolata, (ha 

nem áll rendelkezésre leírása és vázlatrajza), 

- az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakvéleménye, 

- a (gyógy)fürdő – területileg illetékes járási hivatal 

népegészségügyi osztálya által jóváhagyott -  

üzemeltetési szabályzata, 

- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló 

dokumentum. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatás díja: 60 000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-00000000 

számú számlájára átutalással, készpénzátutalási 

megbízással, illetve belföldi postautalvány útján köteles 

megfizetni. 

Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény előírásai vonatkoznak 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az írásban elkészített kérelem az alábbi módokon 

nyújtható be: 

 

Jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetén: 

   az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 

Természetes személy esetén: 
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 postai úton – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. vagy 5001 Szolnok, 

Postafiók: 22. címre. 

 ügyfélfogadási időben - személyesen átadva - Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályán, 5000 Szolnok, Ady Endre 

út 35-37. címen. 

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 kormányablakon keresztül 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 

Kedd: - 

Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 

Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő: 

- Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap 

- Hiánypótlás esetén 60 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

nincs 

 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutató nem készült. 

Általános ügyintézési és iratkezelési szabályoknak 

megfelelően. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény; 

- Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 385/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

- A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 

121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet; 

- A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM 

rendelet; 

- 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. 

Tájékoztatás az ügyfelet Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
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megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

CL. törvény. 
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7. Ügytípus megnevezése: Töltő-ürítő medence vízforgató-berendezésének 

létesítése/üzemeltetése alóli felmentési engedély 

módosítása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- Üzemeltető kérelme, 

- a vízforgatás alól felmentendő gyógymedencét töltő- és 

pótvízzel ellátó kút vízének 5 éven belüli, akkreditált 

vizsgáló laboratórium által elvégzett ásvány-gyógyvíz 

vizsgálat jegyzőkönyve, valamint a gyógyvízzé minősítés 

engedélye, 

- a vízforgatás alól felmentendő gyógymedencéket 

tápláló kút(kutak) és a medencés közfürdő hatályos 

vízjogi üzemeltetési engedélye, 

- a felmentés iránti kérelem tárgyát képező 

gyógymedencék hidraulikájára (vízkormányzására) 

vonatkozó adatok, dokumentumok (pótvíz bevezetés, 

elvezetés rendszere, az egyes medencék hidraulikáját 

bemutató műszaki dokumentáció A3-as másolata, (ha 

nem áll rendelkezésre leírása és vázlatrajza), 

- az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakvéleménye, 

- a (gyógy)fürdő – területileg illetékes járási hivatal 

népegészségügyi osztálya által jóváhagyott -  

üzemeltetési szabályzata, 

- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló 

dokumentum. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatás díja: 30 000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-00000000 

számú számlájára átutalással, készpénzátutalási 

megbízással, illetve belföldi postautalvány útján köteles 

megfizetni. 

Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény előírásai vonatkoznak 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az írásban elkészített kérelem az alábbi módokon 

nyújtható be: 

 

Jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetén: 

   az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 
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Természetes személy esetén: 

 postai úton – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. vagy 5001 Szolnok, 

Postafiók: 22. címre. 

 ügyfélfogadási időben - személyesen átadva - Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályán, 5000 Szolnok, Ady Endre 

út 35-37. címen. 

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 kormányablakon keresztül 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 

Kedd: - 

Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 

Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő: 

- Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap 

- Hiánypótlás esetén 60 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

nincs 

 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutató nem készült. 

Általános ügyintézési és iratkezelési szabályoknak 

megfelelően. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény, 

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény; 

- Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 385/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

- A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 

121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet; 

- A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM 

rendelet; 

- 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.12. 
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Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény. 
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8. Ügytípus megnevezése: Töltő-ürítő medence vízforgató-berendezésének 

létesítése/üzemeltetése alóli felmentés engedélyese 

adataiban bekövetkezett változás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- Üzemeltető kérelme, 

- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló 

dokumentum. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatás díja: 16 000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-00000000 

számú számlájára átutalással, készpénzátutalási 

megbízással, illetve belföldi postautalvány útján köteles 

megfizetni. 

Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény előírásai vonatkoznak 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az írásban elkészített kérelem az alábbi módokon 

nyújtható be: 

 

Jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetén: 

   az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 

Természetes személy esetén: 

 postai úton – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. vagy 5001 Szolnok, 

Postafiók: 22. címre. 

 ügyfélfogadási időben - személyesen átadva - Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályán, 5000 Szolnok, Ady Endre 

út 35-37. címen. 

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 kormányablakon keresztül 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 

Kedd: - 

Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 

Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 
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Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő: 

- Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap 

- Hiánypótlás esetén 60 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

nincs 

 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutató nem készült. 

Általános ügyintézési és iratkezelési szabályoknak 

megfelelően. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény, 

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény; 

- Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 385/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

- A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 

121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet; 

- A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM 

rendelet; 

- 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.13. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény. 
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9. Ügytípus megnevezése: Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a 

medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező 

anyagok, termékek nyilvántartásba vétele és a víz 

kezelésére vonatkozó technológiák ivóvízbiztonsági 

engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- Kérelem (tartalmi követelményeit az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. számú melléklete 

tartalmazza). 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatás díja: 96 000,- Ft/termék. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-00000000 

számú számlájára átutalással, készpénzátutalási 

megbízással, illetve belföldi postautalvány útján köteles 

megfizetni. 

Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény előírásai vonatkoznak 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az írásban elkészített kérelem az alábbi módokon 

nyújtható be: 

 

Jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetén: 

   az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 

Természetes személy esetén: 

 postai úton – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. vagy 5001 Szolnok, 

Postafiók: 22. címre. 

 ügyfélfogadási időben - személyesen átadva - Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályán, 5000 Szolnok, Ady Endre 

út 35-37. címen. 

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 kormányablakon keresztül 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 

Kedd: - 
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Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 

Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő: 

- Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap 

- Hiánypótlás esetén 60 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

nincs 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutató nem készült. 

Általános ügyintézési és iratkezelési szabályoknak 

megfelelően. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény; 

- Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 385/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet; 

- 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.8. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény. 
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10. Ügytípus megnevezése: Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a 

medencés közfürdőkben a víz kezelésére vonatkozó 

technológiák ivóvízbiztonsági engedélyének módosítása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- Kérelem (tartalmi követelményeit az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. számú melléklete 

tartalmazza). 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatás díja: 48 000,- Ft/termék. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-00000000 

számú számlájára átutalással, készpénzátutalási 

megbízással, illetve belföldi postautalvány útján köteles 

megfizetni. 

Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény előírásai vonatkoznak 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az írásban elkészített kérelem az alábbi módokon 

nyújtható be: 

 

Jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetén: 

   az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 

Természetes személy esetén: 

 postai úton – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. vagy 5001 Szolnok, 

Postafiók: 22. címre. 

 ügyfélfogadási időben - személyesen átadva - Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályán, 5000 Szolnok, Ady Endre 

út 35-37. címen. 

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 kormányablakon keresztül 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 

Kedd: - 

Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 
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Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő: 

- Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap 

- Hiánypótlás esetén 60 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

nincs 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutató nem készült. 

Általános ügyintézési és iratkezelési szabályoknak 

megfelelően. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény; 

- Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 385/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet; 

- 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.14. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény. 
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11. Ügytípus megnevezése: Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a 

medencés közfürdőkben a víz kezelésére vonatkozó 

technológiák ivóvízbiztonsági engedélyesének adataiban 

bekövetkezett változás miatti módosítás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- Kérelem, 

- a módosítással érintett ivóvízbiztonsági engedély. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatás díja: 16 000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-00000000 

számú számlájára átutalással, készpénzátutalási 

megbízással, illetve belföldi postautalvány útján köteles 

megfizetni. 

Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény előírásai vonatkoznak 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az írásban elkészített kérelem az alábbi módokon 

nyújtható be: 

 

Jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetén: 

   az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 

Természetes személy esetén: 

 postai úton – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. vagy 5001 Szolnok, 

Postafiók: 22. címre. 

 ügyfélfogadási időben - személyesen átadva - Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályán, 5000 Szolnok, Ady Endre 

út 35-37. címen. 

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 kormányablakon keresztül 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 

Kedd: - 

Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 

Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 
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Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő: 

- Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap 

- Hiánypótlás esetén 60 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

nincs 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutató nem készült. 

Általános ügyintézési és iratkezelési szabályoknak 

megfelelően. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény; 

- Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 385/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet; 

- 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.15. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény. 
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12. Ügytípus megnevezése: Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a 

medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező 

anyagok, termékek nyilvántartásba vételének és a víz 

kezelésére vonatkozó technológiák ivóvízbiztonsági 

engedélyének felülvizsgálata 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- Kérelem (tartalmi követelményeit az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. számú melléklete 

tartalmazza), 

- a felülvizsgálattal érintett anyagok, termékek 

nyilvántartásba vételi dokumentációja vagy a 

felülvizsgálattal érintett technológia ivóvízbiztonsági 

engedélye. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatás díja: 48 000,- Ft/termék. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-00000000 

számú számlájára átutalással, készpénzátutalási 

megbízással, illetve belföldi postautalvány útján köteles 

megfizetni. 

Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény előírásai vonatkoznak 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az írásban elkészített kérelem az alábbi módokon 

nyújtható be: 

 

Jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetén: 

   az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 

Természetes személy esetén: 

 postai úton – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. vagy 5001 Szolnok, 

Postafiók: 22. címre. 

 ügyfélfogadási időben - személyesen átadva - Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályán, 5000 Szolnok, Ady Endre 

út 35-37. címen. 

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

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

 kormányablakon keresztül 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 

Kedd: - 

Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 

Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő: 

- Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap 

- Hiánypótlás esetén 60 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

nincs 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutató nem készült. 

Általános ügyintézési és iratkezelési szabályoknak 

megfelelően. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény; 

- Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 385/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet; 

- 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.16. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény. 
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13. Ügytípus megnevezése: Légi úton történő szúnyogirtás engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat: 

- kérelmező neve (megnevezése), lakcíme (székhelye 

vagy telephelye), 

- a légi szúnyogirtás tervezett területe, település, 

településrész megnevezése, terület mérete [ha], 

- a légi járműre vonatkozó adatok: légi jármű típusa, 

tulajdonosa (üzemeltetője) neve, telephelye, 

- ULV- szórófejek száma, típusa, illetve granulátumszóró 

berendezés típusa, 

- a légi jármű fel-, és leszállóhelyének pontos helye, 

- a tervezett kezelések száma, 

- az egyes kezelések tervezett időpontja (tartalék napot 

megjelölve), 

- az egyes kezelésekre alkalmazni kívánt 

szúnyogirtó/szúnyoglárvairtó szer megnevezése, 

mennyisége (liter/hektár, kg/hektár), 

- a kezelésekért felelős egészségügyi 

gázmester/entomológus neve, lakcíme, telefonszáma, 

oklevelének száma, 

- egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére 

jogosító engedély száma, kelte. 

 

Benyújtandó iratok: 

- térképszelvény (új, korábban nem kezelt területek, 

települések esetében), 

- szúnyoglárvairtás esetén entomológus 

szakképzettséggel rendelkező személy részvételre 

vonatkozó nyilatkozata, 

- imágóirtás esetén egészségügyi gázmester nyilatkozata 

a tevékenység vállalására vonatkozóan, 

- védett természeti területeket érintő védekezés esetén az 

illetékes természetvédelmi hatóság szakvéleménye, 

ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a kezelés nem 

érint természetvédelmi területet, 

- kérelmező nyilatkozata arról, hogy a légi 

szúnyogirtásra vonatkozóan a szúnyogirtás 

megrendelőjével kötött érvényes szerződéssel 

(megállapodással) rendelkezik, 

 - befizetést igazoló bizonylat másolata 

Eljárási illetékek (igazgatási Az eljárás igazgatási szolgáltatás díja: 18 500,- Ft. 
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szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-00000000 

számú számlájára átutalással, készpénzátutalási 

megbízással, illetve belföldi postautalvány útján köteles 

megfizetni. 

Alapvető eljárási szabályok: Szúnyogirtószer és szúnyoglárvairtó-szer légi úton 

történő környezetbe juttatása csak az egészségügyi 

államigazgatási szerv engedélyével végezhető, mely ez 

esetben a Kormányhivatal. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az írásban elkészített kérelem az alábbi módokon 

nyújtható be: 

 

Jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetén: 

   az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 

Természetes személy esetén: 

 postai úton – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. vagy 5001 Szolnok, 

Postafiók: 22. címre. 

 ügyfélfogadási időben - személyesen átadva - Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályán, 5000 Szolnok, Ady Endre 

út 35-37. címen. 

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 kormányablakon keresztül 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 

Kedd: - 

Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 

Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő: 

- Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap 

- Hiánypótlás, illetve helyszíni szemle esetén 60 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

nincs 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az országos tisztifőorvos által időszakosan kiadott 

„Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az 

egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai 

irányelveiről” című kiadvány. 

Az ügyintézéshez használt nincs 
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letölthető formanyomtatványok: 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény, 

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény, 

- a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, 

- 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, 

- az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) 

EüM rendelet 1. melléklet IX.1. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 
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14. Ügytípus megnevezése: Fertőző betegek, vagy fertőző betegségre gyanús 

személyek közforgalmú járművel történő csoportos 

szállítása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- az ügyfél (és képviselet igénybevétele esetén 

képviselőjének) neve, lakcíme vagy székhelye,    

- az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett 

kérelme,               

- szállítás iránt intézkedő kezelőorvos szállítással 

kapcsolatos szakmai indokolása (továbbfertőzés 

kockázata, a betegek nem betegszállító járművel történő 

szállítására alkalmas állapota, stb.), 

- befizetést igazoló bizonylat másolata. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás általános tételű 3 000,- Ft illetékét 

illetékbélyeggel vagy a Magyar Államkincstár által 

vezetett 10032000-01012107-00000000 számú eljárási 

illetékbevételi számlára történő befizetéssel kell leróni. 

Alapvető eljárási szabályok: Ha a fertőző betegek vagy fertőző betegségre gyanús 

személyek csoportos szállítása másképp nem oldható 

meg, a szállításra az illetékes kormányhivatal 

engedélyével közforgalmú jármű is igénybe vehető. A 

járműnek az említett személyek szállítására kijelölt 

szakaszába a betegeken kívül csak azok ápolója és az 

illetékes egészségügyi dolgozó léphet be. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az írásban elkészített kérelem az alábbi módokon 

nyújtható be: 

 

Jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetén: 

   az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 

Természetes személy esetén: 

 postai úton – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. vagy 5001 Szolnok, 

Postafiók: 22. címre. 

 ügyfélfogadási időben - személyesen átadva - Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályán, 5000 Szolnok, Ady Endre 

út 35-37. címen. 
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 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 kormányablakon keresztül 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 

Kedd: - 

Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 

Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő: 

- Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap 

- Hiánypótlás, illetve helyszíni szemle esetén 60 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

nincs 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

nincs 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény; 

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; 

 - a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 
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15. Ügytípus megnevezése: Az új adalékanyagok dohánytermék gyártásban való 

felhasználásának bejelentése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe) 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- kérelem (a dohánytermékek előállításáról, forgalomba 

hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 

figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság 

alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 

14.) Korm. rendelet 3. melléklet szerinti 

adattartalommal), 

- 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 igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló 

dokumentum. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatás díja: 40 000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-00000000 

számú számlájára átutalással, készpénzátutalási 

megbízással, illetve belföldi postautalvány útján köteles 

megfizetni.  

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény előírásai vonatkoznak 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az írásban elkészített kérelem az alábbi módokon 

nyújtható be: 

 

Jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetén: 

   az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 

Természetes személy esetén: 

 postai úton – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. vagy 5001 Szolnok, 

Postafiók: 22. címre. 

 ügyfélfogadási időben - személyesen átadva - Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályán, 5000 Szolnok, Ady Endre 

út 35-37. címen. 
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 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

szerinti elektronikus úton. 

 kormányablakon keresztül 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 órától – 18:00 óráig 

Kedd: - 

Szerda: 8:00 órától – 16:00 óráig 

Csütörtök: 13:00 órától – 16:00 óráig 

Pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő: 

- Hiánytalanul beérkezett kérelem esetén 8 nap 

- Hiánypótlás esetén 60 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

nincs 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutató nem készült. 

Általános ügyintézési és iratkezelési szabályoknak 

megfelelően. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény; 

- Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 385/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

- A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

szóló 1999. évi XLII. törvény; 

- A dohánytermékek előállításáról, forgalomba 

hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 

figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság 

alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 

14.) Korm. rendelet; 

- Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) 

EüM rendelet 1. melléklet XIII.2. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény alapján. 

 


