
Ügyleírások Népegészségügyi Osztály

1. Környezet-és településegészségügy  

1 Sírnyitás/kriptanyitás engedélyezése, exhumálás engedélyezése  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Veszprém Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó 
illetékes járási
hivatala.
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Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
A sír/sírbolt felett rendelkezésre jogosult hozzájárulása szükséges!
A sír/sírbolt felett rendelkezésre jogosult, vagy annak örököse által 
benyújtott kérelem,
amely tartalmazza az alábbi adatokat:
- kérelmező hozzátartozó neve és lakcíme, személyi igazolvány száma, 
aláírása,
- elhunyt neve, születési helye és ideje, anyja neve, halál helye és ideje,
- temető megnevezése, ahol a sír/sírbolt felnyitása történik (akár 
ártemetés, akár exhumálás céljából).
Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
- öröklést igazoló okirat, ha a kérelmező az örökös,
- temetkezési vállalkozás nyilatkozata, hogy elvégzik a sír/sírbolt nyitását,
- sírhely karton/sírbolt karton, mely tartalmazza az utoljára betemetés 
időpontját és a nevet aki rendelkezhet a sírboltról
a koporsóban vagy urnában betemetettek számát,
- temetőgondnokság nyilatkozata a felnyitandó sír/sírbolt pontos helyéről 
és a betemetés/exhumálás időpontjáról,
- betemetés céljából történő sír/sírboltnyitás esetén a betemetni kívánt 
elhunyt teljes egészében kitöltött halottvizsgálati bizonyítványa és halotti 
anyakönyvi kivonata,
- betemetés céljából történő sír/sírboltnyitás esetén az utolsó betemetett 
személy teljes egészében kitöltött halottvizsgálati bizonyítványa és halotti 
anyakönyvi kivonata,
- exhumálás céljából történő sír/sírboltnyitás esetén az utolsó betemetett 
személy, illetve az exhumálandó személy halottvizsgálati bizonyítványa és 
halotti anyakönyvi kivonata,
- exhumálás céljából történő sír/sírboltnyitás esetén temetőgondnokságtól
nyilatkozat, hogy hol kerül az exhumált test eltemetése, vagy hozzátartozó
nyilatkozata, hogy az exhumált test hamvasztásra kerül.
Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek
urna elhelyezése céljából történő megbontása.
Urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt felnyitásához, továbbá hagyományos 
sírhelyre rátemetett urna kivételéhez a járási hivatal engedélyére nincs 
szükség.
A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, 
takonykórban,



AIDS-ben, vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak temetési helyeinek 
megnyitására csak az elhalálozástól számított egy év elteltével adható 
engedély.
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Az eltemetéstől számított tizenöt éven túl a sírnyitáshoz nem kell a járási 
hivatal engedélyét beszerezni.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény alapján.
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
Illeték – és díjmentes
Az ügyintézés határideje: 8 nap, de lehetőség szerint azonnal.
Ügymenet leírása:
A kérelem benyújtását követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és 
szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kérelem benyújtásakor megállapításra kerül a 
hatáskör/illetékesség hiánya, haladéktalanul intézkedni kell a 
dokumentáció (illetve az ügyfél) továbbirányításáról.
A rendelkezésünkre álló dokumentáció alapján a sír/sírbolt felnyitás, illetve 
az exhumálás engedélyezése vagy elutasítása (határozat formájában).
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
- 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
- 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi
XLIII. tv. végrehajtásáról

2 Holttest és hamvak külföldre történő szállítása  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Veszprém Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó 
illetékes járási hivatala.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Kérelem, mely tartalmazza az alábbi adatokat:
• kérelmező hozzátartozó neve és lakcíme, személyi igazolvány száma/útlevél
száma, aláírása; amennyiben a szállítást végző temetkezési vállalkozó a 
kérelmező, úgy a hozzátartozótól írásbeli meghatalmazás szükséges
• elhunyt neve, utolsó lakhelye, anyja neve, halál oka és ideje
• mely határátkelőhely érintésével honnan hova szállítják az elhunytat
• halottszállító gépjármű, (gépjármű típusa és forgalmi rendszáma) szállítás
módjának megjelölését
• a holttestet kísérő személy(ek) megnevezése
Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
• halott szállításra engedéllyel rendelkező vállalkozás nyilatkozata, hogy 
elvégzik a szállítást
• a szállítani kívánt elhunyt teljes egészében kitöltött halott vizsgálati 
bizonyítványa és halotti anyakönyvi kivonata
• a halottszállító gépjármű forgalmi engedélyének másolata
• a holttestet kísérő személy(ek) személyazonosítására alkalmas 
dokumentumának másolata



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

 Holttest külföldről Magyarországra való szállításához be kell szerezni a 
magyar külképviselet hatósági engedélyét, valamint az indító ország 
közegészségügyi hatóságának szállítási engedélyét, továbbá a befogadó 
temető, illetve temetkezési hely nyilatkozatát.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján.
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
Illeték- és díjmentes.
Az ügyintézés határideje:
8 nap, de lehetőség szerint azonnal.
Ügymenet leírása:
A kérelem benyújtása történhet személyesen vagy postán vagy 
elektronikusan, a benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és 
szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kérelem benyújtásakor megállapításra kerül a 
hatáskör/illetékesség hiánya, haladéktalanul intézkedni kell a dokumentáció 
(illetve az ügyfél) továbbirányításáról.
A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a halott, illetve a hamvak külföldre 
történő szállításának engedélyezése vagy elutasítása (határozat formájában).
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
- 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
- 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény végrehajtásáról

3 Boncolás nélküli hamvasztás engedélyezése  

Az otthonában elhunyt természetes halál esetén, ha a holttest boncolására 
nem került sor, a holttest elhamvaszthatóságát a fővárosi és megyei 
kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatala engedélyezi.
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Veszprém Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó 
illetékes járási hivatala.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
A hamvasztani kívánt elhunyt hozzátartozója által benyújtott kérelem, mely 
tartalmazza az alábbi adatokat:
• kérelmező hozzátartozó neve és lakcíme, személyi igazolvány száma, 
aláírása
• elhunyt neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, halál helye és 
ideje
• elhunyt kezelőorvosának neve és címe
• a kérelmező és elhunyt hozzátartozói kapcsolatának megnevezése, illetve a
kérelmezőn kívüli hozzátartozók neve, címe és rokoni kapcsolata az 
elhunyttal.
Kérelemhez csatolandó dokumentumok:



• Kezelőorvosi nyilatkozat, mely tartalmazza az alábbi adatokat:
o kezelőorvos neve, orvosi bélyegzője lenyomata, aláírása, a nyilatkozat
kiadásának dátuma
o elhunyt neve, születési helye és ideje, anyja neve, utolsó bejelentett
lakcíme, halál helye és ideje
o a kezelőorvos nyilatkozata arról, hogy nem állnak fenn a boncolás
mellőzését kizáró okok (ezen okok az 1997. évi CLIV. tv. 219. § (1)
bekezdésében vannak megnevezve).
• Az elhunyt kórbonctani vizsgálatra vonatkozó nyilatkozata (ha van ilyen).
• Nyilatkozat arról, hogy a hozzátartozók közül senki sem kéri a kórboncolás
elvégzését és az elhunytat hamvasztatni kívánják.
• Teljes egészében kitöltött halottvizsgálati bizonyítvány jól látható/olvasható
példánya (ezen dokumentumra kerül a járási hivatal körbélyegzője, illetve a 
kiadmányozó aláírása, mely egyben az engedély megadását is jelenti).
Fekvőbeteg ellátó intézményben történt halálozás esetén az intézmény 
engedélyezi a boncolás nélkül történő hamvasztást.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
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Az ügyfél érdekei és az ügy specialitására tekintettel papír alapon, postán 
vagy személyesen, telefax útján, illetve elektronikus úton, szkennelt formában,
esetleg e-papíron.
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
Illeték- és díjmentes az eljárás.
Az ügyintézés határideje:
8 nap, de lehetőség szerint azonnal.
Ügymenet leírása:
A kérelem benyújtása történhet személyesen, postán, telefaxon, 
elektronikusan, a benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és 
szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kérelem benyújtásakor megállapításra kerül a 
hatáskör/illetékesség hiánya, haladéktalanul intézkedni kell a dokumentáció 
(illetve az ügyfél) továbbirányításáról.
Az engedélyező rendelkezésére álló dokumentáció alapján a boncolás nélküli
hamvasztás engedélyezése/ elutasítása a halottvizsgálati bizonyítványon.
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
- 351/2013. (X.4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal 
kapcsolatos eljárásról
- 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
- 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény végrehajtásáról
- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
Az ügy intézését segítő útmutatók:
Kezelőorvosi nyilatkozat
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -
Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -
3. Hatósági bizonyítvány
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Veszprém Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó 
illetékes járási hivatala.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:



Kérelem, megjelölve, milyen célból kéri az ügyfél az igazolást (Ákr. 95. §)
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Papír alapon, vagy e-papíron keresztül.
Az ügyintézés határideje:
Az ügyintézési határidő automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 
sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.
Ügymenet leírása:
A kérelem benyújtása elektronikus úton a benyújtást követően a kérelmet 
megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet a hatóság hiánypótlásra szólítja 
fel. A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha kiadása 
jogszabályba ütközik, vagy az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot 
igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik.
Amennyiben a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyfelet értesíteni kell az eljárás 
megindításáról, valamint a hiányzó dokumentumokat, adatokat be kell kérni 
vagy a szükséges dokumentáció megléte esetén a hatósági bizonyítványt ki 
kell állítani.
A rendelkezésre álló tények, bizonyítékok alapján a hatósági bizonyítvány 
kiállítása, átadás személyesen vagy postázás útján.

4 Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyására irányuló kérelem  

A közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes 
műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi 
előírásokat, valamint a személyi feltételeket tartalmazó szabályzatot kell 
jóváhagyás céljából 2 példányban benyújtani a kérelemmel együtt. Az illetékes
hatóság a szabályzatot határozattal hagyja jóvá, és az elfogadott szabályzat 
egy példányát (lepecsételve) visszaküldi az ügyfélnek.

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. Az ügy 
indítására jelen esetben a közfürdő üzemeltetője, vagy helyette törvényes 
képviselője, vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott 
személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.

Kizáró okok: Az ügyfél NEM csak személyesen járhat el, mivel törvény nem 
írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?
A közfürdő üzemeltetőjének/ képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, 
az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet 
adni az elektronikus elérhetőséget, faxszámot, telefonszámot. Ezen felül 
továbbá az ügy érdemi elbírálásához szükséges a közfürdő neve, címe,
(hrsz.).
Milyen iratok szükségesek?
Üzemeltetési szabályzat dokumentáció 2 példányban, igazgatási szolgáltatási 
díj befizetését igazoló dokumentum, illetve meghatalmazott esetén 
meghatalmazás.
Milyen költségei vannak az eljárásnak?



Igazgatási szolgáltatási díj:34 900 Ft. Befizetés módja: csekken/ vagy 
átutalással, belföldi postautalvány útján az intézet házipénztárába 
befizetéssel.
A közfürdő fekvése szerint, a területileg illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási (fővárosi, kerületi) hivatalának járási (fővárosi, kerületi) 
népegészségügyi osztálya.
Ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap
Ha egy üzemeltető több közfürdőt is üzemeltet, kell -e külön-külön 
üzemeltetési szabályzattal rendelkezni? Igen, minden egyes közfürdőre külön-
külön kell készíteni szabályzatot.
Mikor kell módosítani az üzemeltetési szabályzatot? Ha az üzemeltető 
személyében változás állt be, változott a felhasznált veszélyes 
anyag/készítmény, módosult a víztisztító technológia, új medencével bővült a 
közfürdő.

Közfürdő fogalma: az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül 
elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a 
szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe. Nem minősül 
közfürdőnek a saját használatra létesített, a nyilvánosság által igénybe nem 
vehető fürdő.
Üzemeltetési szabályzat: a közfürdő szakszerű és biztonságos 
üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, 
biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat, továbbá 
az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit tartalmazó 
dokumentáció.

Vonatkozó jogszabályok

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

5.  Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése a nemdohányzók 
védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt) 2.§ (9) bekezdése 
alapján, az NVT. 2.§ (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetekben a munkavállalók
részére 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal 
népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala. Az ügyintézéshez 
szükséges dokumentumok, okmányok: Kérelem, mely tartalmazza az ügyindításhoz 
szükséges valamennyi adatot, információt. Az eljárást megindító irat benyújtásának 
módja: Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján. Igazgatási szolgáltatási díj összege: Az 
1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete alapján 40.000 Ft. Az ügyintézési határidő
automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, sommás eljárásban nyolc nap, 
teljes eljárásban hatvan nap. Ügymenet leírása: A benyújtást követően a bejelentést 
a hatóság megvizsgálja (szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel), majd 
helyszíni szemlét végez. Az egészségügyi államigazgatási szerv a kérelemre induló, 
helyszíni szemlét is magában foglaló hatósági eljárás keretében a dohányzóhely 
kijelölését abban az esetben engedélyezi, ha az megfelel az Nvt. 2. § (5) bekezdés 



d) és e) pontjában, valamint a (7) és (8) bekezdésben foglalt követelményeknek, 
vagyis zárt légterű dohányzóhely is kijelölhető d) pont: a munkavállalók részére, ahol 
a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a külön jogszabályban meghatározott 
korrigált effektív hőmérséklet a 24°C-ot meghaladja, e) pont: azon munkavállalók 
részére a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, 
valamint a tűzveszélyes munkahelyeken, létesítményekben, ahol a nyílt légtérben 
ea) a munka törvénykönyvében biztosított munkaközi szünettel, 44 eb) a tűzvédelmi 
szabályokkal, és ec) a folytatott tevékenység jellegével összeegyeztethető 
dohányzóhelyet nem, vagy csak az élet- és vagyonbiztonságot, valamint a 
nemzetgazdasági érdekeket jelentősen veszélyeztetve lehetne kijelölni. - (7) A 
dohányzási korlátozással és az elektromos cigaretta, valamint a dohányzást imitáló 
elektromos eszköz használatának korlátozásával érintett, valamint a dohányzásra, 
elektronikus cigaretta és dohányzást imitáló elektromos cigaretta használatára kijelölt
helyeket, helyiségeket, valamint közterületeket felirat vagy más egyértelmű jelzés 
alkalmazásával - tűzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, 
illetve piktogrammal - szembetűnő módon meg kell jelölni. - (8) Ha e törvény alapján 
zárt légterű dohányzóhely kerül kijelölésre, a dohányzóhely nemdohányzó 
helyiséggel azonos helyiségben nem jelölhető ki. Zárt légterű dohányzóhely esetén a
megfelelő légcsere feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki 
berendezés felszerelésével biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó 
helyiségekbe ne juthasson be. E bekezdés alkalmazásában a légcsere abban az 
esetben megfelelő, ha a helyiségben legalább a) a friss levegő befúvását, illetve az 
elhasznált levegő elszívását biztosító mechanikus szellőztető berendezés működik, 
és b) a dohányzóhelyek kijelölése, valamint a helyiség légöblítése olyan módon 
került kialakításra, hogy a dohányfüst a keletkezése helyétől közvetlenül az 
elszívócsatornába áramlik anélkül, hogy a nemdohányzó helyek az áramlás irányába
esnének.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 1999.évi XLII. törvény a 
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba 
hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az 
egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

2. Élelmezés és táplálkozás-egészségügy  

1. Kozmetikai terméket gyártó tevékenység bejelentése   

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei 
Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala. 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Kérelem, mely 
tartalmazza az ügyindításhoz szükséges valamennyi adatot, információt A 
kozmetikai termék gyártójának a - nevét - székhelyét, telephelyét - 
elérhetőségi adatait - a gyártási tevékenységet végző üzeme címét - az 
előállításra kerülő kozmetikai termék terméktípusát az 1223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet II-VI. mellékletéhez tartozó preambulumokban 
foglaltak szerint. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Az 



elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján. Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díj) összege: Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete 
alapján 12.600 Ft. Az ügyintézési határidő automatikus döntéshozatal esetén 
huszonnégy óra, sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. 
Ügymenet leírása: A hatóság a bejelentést megvizsgálja és helyszíni szemlét 
tart a gyártóhelyen. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: - 
246/2013 (VII.2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről - Az európai 
Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 
kozmetikai termékekről.

3. Egészségügyi igazgatás  

1. Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezése                                      

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei 
Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala. 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Az eljárás a 
működési engedélyezés eljárásairól szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 
alapján kérelemre indul, melyben a 8.§ (1) bekezdés alapján fel kell tüntetni: - 
a) a kérelmező telephelyét; - b) új, egyéni vállalkozás keretében működni 
kívánó egészségügyi szolgáltató kivételével a kérelmező KSH törzsszámát; - 
c) amennyiben az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatást nem saját 
tulajdonában lévő ingatlanban végzi, a tulajdonos nevét, székhelyét, az 
ingatlan (ingatlanrész) használatának jogcímét; - d) az egészségügyi 
szolgáltatás nyújtásának helyét, a rendelési időt és a betegek részére 
rendelkezésre állás idejét, védőnői szolgálat esetén a tanácsadás idejét; - e) 
az ellátni kívánt egészségügyi szakma (szakmák) megnevezését, 
szakmakódját, progresszivitási szintjét, ellátási formáját; - f) a tevékenységet 
végző egészségügyi dolgozók (orvos, szakdolgozó, nem egészségügyi 
szakképesítéssel rendelkező) nevét, pecsétszámát vagy működési 
nyilvántartási számát, foglalkoztatási jogviszonyát; - g) a kérelemben foglalt 
egészségügyi szakmától és ellátási formától függően az ügyeleti, készenléti 
rendszerben való részvétel módját; - h) ha az egészségügyi szolgáltató az 
általa nyújtott szolgáltatások egy részét más egészségügyi szolgáltatóval 
kötött szerződés alapján, annak közreműködésével nyújtja a betegnek, a 
közreműködő egészségügyi szolgáltató által teljesítendő szolgáltatásokat; - i) 
területi ellátási kötelezettséggel működő alapellátás esetén az önkormányzat 
által kijelölt körzet megjelölését (körzet száma vagy körzet határai); - j) a 
jogszabály szerint gyógyászati segédeszköznek minősülő termék 
forgalmazására, kölcsönzésére, javítására irányuló tevékenység esetén azt, 
hogy sorozatgyártású, egyedi méretvétel alapján készült vagy méretre 
igazított segédeszközt fog forgalmazni, kölcsönözni, illetve javítani; - k) az 
egészségügyi szolgáltató fenntartójának nevét; - l) a jogszabályban 
meghatározott egyéb adatokat; - m) az egészségügyi alapellátásban folytatott 
szakmák esetén a helyettesítés helyét, a helyettesítő személyek nevét és 
orvosi bélyegzője számát vagy működési nyilvántartási számát. A kérelemhez 
a 8. § (4) bekezdése szerint mell é kelni kell a) ha az egészségügyi 
közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató megállapodás vagy szerződés 



útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodást, szerződést; b) az (1) 
bekezdés h) pontja szerinti közreműködő egészségügyi szolgáltató 
igénybevétele esetén a közreműködésről szóló szerződést; 25 c) az 
egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek – ideértve az 
ingatlant is – használatának jogcímét igazoló iratot; d) az egészségügyi 
szolgáltató e tevékenysége során okozott kár megtérítésére, illetve sérelemdíj 
megfizetésére vonatkozó hatályos felelősségbiztosítási kötvénye másolatát 
vagy a biztosítási ajánlatot és a befizetett díjról szóló igazolást; e) az 
egészségügyi szakma (szakmák) ellátásához szükséges tárgyi feltételek – 
ideértve a progresszivitási szinthez kapcsolódó feltételeket is – meglétére 
vonatkozó nyilatkozatot; f) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem állnak 
fenn a működési engedély kiadásának a 20. § (2) bekezdésében foglalt kizáró
okai; g) az (1) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységet végzők jogszabály 
szerinti egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét; h) 
a 2. melléklet szerinti szakmai programot; i) alapellátás esetén a helyettesítő 
személy nyilatkozatát arról, hogy vállalja a kérelmező helyettesítését; h) a 
kérelmező nyilatkozatát arról hogy az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó 
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény szerinti 
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez ( a továbbiakban: EESZT) 
történő csatlakozási kötelezettségét a működési engedély véglegessé válását 
követő 8 napon belül, majd adatszolgáltatási kötelezettségét ezt követően 
folyamatosan teljesíti. Továbbiakban mellékelni kell: - kérelem 
formanyomtatványa, (ez csak javasolt) - MOK tagsági igazolvány másolata, (a 
kamarai tagság érvényesség a pecsétszám/nyilvántartási szám alapján 
lekérdezhető, aí működési nyilvántartás érvényessége lekereshető) - a 
működési engedély kiadásához nem kell, a tevékenység megkezdéséhez kell 
- a működési engedély kiadásához nem kell, a tevékenység megkezdéséhez 
kell - igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása, Az eljárást 
megindító irat benyújtásának módja: Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján. 
A kérelmet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hivatalhoz kell 
benyújtani elektronikus úton - a hatáskörrel rendelkező hatóság: a) 
fekvőbeteg-szakellátást, vérellátást, betegszállítást, mentést, haemodialízist 
és sejtés szövetbanki, biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai 
tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai, valamint a 
fekvő- és járóbeteg szakellátást – diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – 
egyidejűleg nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató
közreműködői esetén – függetlenül attól, hogy a szolgáltató hány telephelyen 
nyújtja szolgáltatásait – az országos tisztifőorvos, b) alapellátást, otthoni 
szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel 
kapcsolatos szolgáltatást, intézeten kívüli szülészeti és újszülött26 ellátási 
tevékenységet, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben 
szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg-szakellátást – ideértve az 
egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat – és 
diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen 
egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén a járási hivatal, c) ha az a) 
pont szerinti fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg 
szakellátást – a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg nyújtó 
szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az országos 
tisztifőorvos, d) ha a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és 



járóbeteg-szakellátást – a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg 
nyújtó közreműködő és személyes közreműködő egészségügyi szolgáltató 
emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az önálló járóbeteg-szakellátás 
tekintetében a járási hivatal jogosult. e) ha az egészségügyi szolgáltató nem 
rendelkezik telephellyel, a működési engedélyt az egészségügyi szolgáltató 
székhelye szerint illetékes járási hivatal, f) amennyiben az egészségügyi 
szolgáltató több telephellyel is rendelkezik, ill. a székhelyén is nyújt 
szolgáltatást, a működési engedélyt a telephelyekre, vagy a székhelyre külön-
külön lefolytatott eljárásokban a telephely, ill. a székhely szerint illetékes járási
hivatal vagy az országos tisztifőorvos adja ki. Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díj) összege: Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete 
alapján.
Az ügyintézés határideje: Az ügyintézési határidő automatikus döntéshozatal 
esetén huszonnégy óra, sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban 
hatvan nap. 
Ügymenet leírása: A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton, 
személyesen, postán. A benyújtást követően a hatóság a kérelmet 
megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. 
Amennyiben a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyfél egyidejű értesítése mellett, az 
ügy összes dokumentációját a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
szervnek kell áttenni, az eljárás a továbbiakban ott folytatódik. Az 
engedélyezési eljárás során lehetőleg az engedély kiadása előtt helyszíni 
szemle tartása történik, előre egyeztetett időpontban. /Amennyiben az 
engedély kiadása helyszíni szemle nélkül történt, úgy az engedély véglegessé
válásától számított 60 napon belül helyszíni ellenőrzést tartunk./ A 
rendelkezésre álló dokumentációk alapján érdemi döntés meghozatala 
(működési engedély kiadása) vagy az eljárás megszüntetése. A döntés 
postázása után, az átvétel visszaigazolását követően a közléssel véglegessé 
válik. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: - 1997. évi CLIV. 
törvény az egészségügyről - 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi 
alapellátásról - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi 
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról - 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről - 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos 
sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről - 
20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről - 
7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök 
forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről - 
40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről - 
11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység 
gyakorlásának egyes kérdéseiről - 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az 
egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e 
tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről - 2006. évi 
XCVII. tv. az egészségügyben működő szakmai kamarákról 28 - 4/2000. (II. 
25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről - 2/2004. (XI. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók 
és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai 
jegyzékről - 2003. évi LXXXIV. tv. az egészségügyi tevékenység végzésének 



egyes kérdéseiről - 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről - 1/2009. (I.30.) 
EüM rendelet az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról - 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet. az 
intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.antsz.hu Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: www.antsz.hu ügyfeleknek - hatósági 
ügyintézés - letölthető dokumentumok - A, B, C, D lapok

2. Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének visszavonása  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei 
Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala. 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Az eljárás kérelemre
indul, melyben meg kell nevezni a telephelyet, melyre vonatkozóan a 
működési engedélyt vissza kívánja vonatni a szolgáltató. Amennyiben a 
telephelyen csak egyes szakmák végzését szünteti meg a szolgáltató, de más
tevékenységeket továbbra is végez, úgy az eljárás működési engedély 
módosításnak minősül. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján. A kérelmet a hatáskörrel rendelkező 
hivatalhoz kell benyújtani - a hatáskörrel rendelkező hatóság: a) fekvőbeteg-
szakellátást, vérellátást, betegszállítást, mentést, haemodialízist és sejtés 
szövetbanki, biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai 
tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai, valamint a 
fekvő- és járóbeteg szakellátást – diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – 
egyidejűleg nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató
közreműködői esetén – függetlenül attól, hogy a szolgáltató hány telephelyen 
nyújtja szolgáltatásait – az országos tisztifőorvos, b) alapellátást, otthoni 
szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel 
kapcsolatos szolgáltatást, intézeten kívüli szülészeti és újszülött ellátási 
tevékenységet, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben 
szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg-szakellátást – ideértve az 
egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat – és 
diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen 
egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén a járási hivatal, c) ha az a) 
pont szerinti fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg 
szakellátást – a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg nyújtó 
szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az országos 
tisztifőorvos, d) ha a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és 
járóbeteg-szakellátást – a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg 
nyújtó közreműködő és személyes közreműködő egészségügyi szolgáltató 
emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az önálló járóbeteg-szakellátás 
tekintetében a járási hivatal jogosult. e) ha az egészségügyi szolgáltató nem 
rendelkezik telephellyel, az egészségügyi szolgáltató székhelye szerinti 
illetékes járási hivatal 30 f) amennyiben az egészségügyi szolgáltató több 
telephellyel is rendelkezik, ill. a székhelyén is nyújt szolgáltatást, a működési 
engedélyt a telephelyekre, vagy a székhelyre külön-külön lefolytatott 
eljárásokban a telephely, ill. a székhely szerint illetékes járási hivatal vagy az 



országos tisztifőorvos adja ki. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) 
összege: 1990. évi XCIII. tv. 29. §. (1) bekezdése alapján 3.000 Ft, melyet a 
Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási 
illetékbeszedési számlára kell átutalni/befizetni. Az átutalás megjegyzés 
rovatában fel kell tüntetni: „eljárási illeték”. A befizetés igazolását a kérelem 
mellékleteként csatolni kell. Amennyiben a telephelyen csak egyes szakmák 
végzését szünteti meg a szolgáltató, de más tevékenységeket továbbra is 
végez, úgy az eljárás működési engedély módosításnak minősül és 20.700 Ft 
igazgatási szolgáltatási díj köteles az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. 
melléklete alapján. Az ügyintézés határideje: Az ügyintézési határidő 
automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, sommás eljárásban nyolc 
nap, teljes eljárásban hatvan nap. Ügymenet leírása: A kérelem elektronikus 
úton való beérkezést követően a hivatal a kérelmet megvizsgálja és szükség 
esetén az ügyfelet hiánypótlásra, tényállás tisztázására szólítja fel. 
Amennyiben a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyfél egyidejű értesítése mellett, az 
ügy összes dokumentációját a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
szervnek kell áttenni, az eljárás a továbbiakban ott folytatódik. A 
rendelkezésünkre álló dokumentációk alapján érdemi döntés meghozatala 
(működési engedély visszavonása) vagy az eljárás megszüntetése. A döntés 
annak közlésével véglegessé válik. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: - 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről - 2015. évi CXXIII. az 
egészségügyi alapellátásról - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az 
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 
működési engedélyezési eljárásról - 2/2004. (XI. 14.) EüM rendelet az 
egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, 
valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről - 1990. évi XCIII. törvény az 
illetékekről.

3. Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének módosítása  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei 
Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala. 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Az eljárás kérelemre
indul. 1. Működési engedély módosítása adatváltozás miatt: amennyiben a 
változás érinti a működési engedély 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. § 
(2) bekezdés b), c), i) és j) pontjában foglalt adatok valamelyikére vonatkozó 
adatait. Ebben az esetben a kérelemhez mellékelni kell az adatváltozást 
igazoló dokumentumot. pl: az egészségügyi szolgáltató azonosítására 
szolgáló adatokban (név, székhely) telephely adataiban, szervezeti egység 
elnevezésében, a fekvőbeteg-szakellátás nyújtása esetén a szervezeti 
egységben engedélyezett szakmák ágyszámát szakmánkénti bontásban 
bekövetkezett változásokat, a járóbeteg-szakellátás és az alapellátás 
keretében engedélyezett szakmai heti óraszámában bekövetkezett változás 
esetén. 2. Működési engedély módosítása helyszíni szemle nélkül: szakmát 
vagy szolgáltatást érintő, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése I.1.7. pontban nem 
említett pontjai valamelyikében bekövetkező változás miatt. 3. Működési 
engedély módosítása helyszíni szemlével: szakmát vagy szolgáltatást érintő, 



az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11.
§ (2) bekezdése I.1.7. pontban nem említett pontjai valamelyikében 
bekövetkező változás miatt. A már meglévő telephelyen új szakma felvétele 
esetén, a benyújtandó dokumentumok és a kérelem megegyezik az 
„Egészségügyi szolgáltatók engedélyezése" elnevezésű tájékoztatóban 
leírtakkal. Több telephely esetén a működési engedély módosítására irányuló 
eljárás lefolytatása telephelyenként történik. 19 Változás-bejelentés / 
működési engedély módosítása nélkül: A szolgáltatónak bejelentési 
kötelezettsége lesz, ha változik: -a rendelési, ill. rendelkezésre állási idő az 
óraszám csökkentése vagy növelése nélkül (változást követő 8 napon belül), -
alapellátásban a helyettesítők személye (változást követő 8 napon belül). A 
szükséges mellékleteket csatolni szükséges (önk. szerződés, nyilatkozat a 
helyettesítésről). Ha bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget - 
igazgatási bírság. 1. Személyes közreműködés Az Eütv. 108/A. §-a szerinti 
bejelentést a személyes közreműködő teszi meg. Az eljárás rendjét a 
működési engedélyezés eljárásairól szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 
12/A.§-12/C.§ írja elő. Ha a személyes közreműködő e tevékenységét az 
igénybe vevő szolgáltató több szervezeti egységében is végzi, a bejelentést 
ezen szervezeti egységek tekintetében kell megtenni. (csak bejelentés nem 
kell működési engedély) Egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló rendelet 
alapján vezetett nyilvántartásba rögzül. A bejelentés nyilvántartásba vételéről 
az eljáró egészségügyi államigazgatási szerv, értesítést küld a bejelentő 
egészségügyi szolgáltató részére. 2. Szabadfoglalkozás Az Eütv. 108/A. §-a 
szerinti bejelentést a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személy vagy 
szervezet teszi meg. Az eljárás rendjét a működési engedélyezés eljárásairól 
szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 12/E és 12/F.§ írja elő. A 
szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó igénybevételére a szervezeti 
egység működéséhez kapcsolódóan, az egészségügyi tevékenység 
végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 9. § (1) 
bekezdése szerinti megbízási szerződés alapján kerülhet sor. E megbízási 
szerződés olyan szakmára köthető, amelyre a szabadfoglalkozású 
egészségügyi dolgozót igénybe vevő szolgáltató működési engedéllyel 
rendelkezik. Magánszemély által más szolgáltató tevékenységéhez 
kapcsolódó, annak nevében és betegeinek nyújtott szolgáltatás, amelyhez 
nem kell működési engedély, csak bejelentés, valamint kizárólag személyi 
feltétel biztosítása. 

Bejelentések formanyomtatványai az www.antsz.hu honlapon találhatók.

4. Gyermek és ifjúság-egészségügy  

1. A gyermekek és fiatalok táboroztatásával kapcsolatos teendők/ Gyermek- és   
ifjúsági csoport nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshelyen szervezett
üdülésének, táborozásának bejelentése

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei 
Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala. 



Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: A táborozást 
szervezőknek a táborozás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban
résztvevők várható számának megjelölésével a tervezett tábor, illetve üdülő 
megnyitása előtt legalább 6 héttel kell írásban megkeresni a hatáskörrel és 36
illetékességgel rendelkező népegészségügyi feladatkörben eljáró hatóságot. 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Papír alapon, személyesen, 
ügyfélkapun keresztül, e-mail-en illetve postai úton. Az elektronikus ügyintézés
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény alapján. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: A 
bejelentés díjmentes. Az ügyintézés határideje: Az igazolás kiadásának 
határideje: 8 nap. Ügymenet leírása: A bejelentés benyújtását követően a 
bejelentést a hatóság megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet 
hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a tábor bejelentésének benyújtása nem
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyfelet
a hatóság értesíti arról, hogy a bejelentés áttételre kerül a tábor helye szerint 
illetékességgel, hatáskörrel rendelkező hatósághoz. A bejelentett táborhoz 
kiállított igazolás, a tábor szervezője részére megküldésre kerül. A bejelentett 
táborban helyszíni ellenőrzés lefolytatása történhet, a hatályos jogszabályi 
előírások betartatása érdekében. 37 Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: - A 12/1991. (V.18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és 
táborozásának egészségügyi feltételeiről - A 37/2007. (VII.23.) EüM - SZMM 
együttes rendelet az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős 
szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről Az ügy intézését 
segítő útmutatók: A gyermekek és tanulók üdültetése, táboroztatása történhet 
működési engedéllyel rendelkező szálláshelyen, nem üzleti célú 
szálláshelyen, magánszálláshelyen, illetve a szabadban egyaránt. A tábor 
bejelentésének módja a tábor típusától függ, az alábbiak szerint: a) A nem 
üzleti célú közösségi, szabadid ő szálláshelyeken (pl.: gyermek és ifjúsági 
csoportot fogadó üdülő, gyermeküdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített 
sátortábor, nomád táborhely stb.) történő táboroztatást tábor helye szerint 
illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalhoz kell 
benyújtani. A bejelentési kötelezettségről és a közegészségügyi 
követelményekről a 37/2007.(VII.23.) EüM - SZMM együttes rendelet ad 
útmutatót. A bejelentési kérelmet a tábor szervezőjének kell benyújtania, ezért
az ő feladata a szálláshely minősítéséről (kereskedelmi, magán, vagy nem 
üzleti célú) információt szerezni és azt az eljáró hatósággal közölni. (A nem 
üzleti célú szálláshelyeket a jegyző veszi nyilvántartásba a 173/2003. (X.28.) 
Kormányrendelet alapján.) b) A kizárólag napközbeni ellátást nyújtó (napk ö 
zis) t á borokra a 12/1991. (V.18.) NM rendelet vonatkozik, az alábbiak szerint:
- Azon oktatási, nevelési vagy egyéb közösségi célú intézményekben 
szervezett tábor esetén, ahol a tanév során is nyújtanak napközbeni ellátást 
(pl.: étkezés, gyermekfelügyelet, iskola stb.), a tábor szervezőjének 
bejelentést kell tennie az illetékes járási hivatal népegészségügyi osztálya 
felé. - Azokat a táborokat, ahol a napközis táborozás helyszíne egy olyan 
közösségi célú létesítmény, ahol év közben nem történik gyermekek 
napközbeni ellátása (pl.: lovarda, sportcsarnok, uszoda stb.), a tábor 
szervezőjének bejelentést kell tennie az illetékes járási hivatal 
népegészségügyi osztálya felé. c) A kereskedelmi és magánszálláshelyeken 
(pl.: szálloda, panzió stb.) történő táboroztatást az illetékes járási hivatal 
népegészségügyi osztálya felé kell megtenni. A bejelentési kötelezettségről és



a közegészségügyi követelményekről a 12/1991. (V.18.) NM rendelet ad 
útmutatót. 38 d) Ha a táborozás vándortábor jellegű, a szervezőknek a 
kiindulási pont szerint illetékes járási hivatalt kell értesíteniük. Ha a táborozás 
v á ndort á bor jellegű és az útvonal • egy megyén belül több járási 
népegészségügyi osztály területi illetékességét érinti, a szervezőknek a 
népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztályát (8200 Veszprém, József A. u. 36.) kell 
értesíteni. • több megye területét érinti, a szervezőknek a kiindulási pont 
szerinti illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályát kell 
értesíteni.

2. Előzetes hozzájárulás és előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem   
családi napközi, alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásba 
történő bejegyzésével, a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak 
módosításával kapcsolatban 

Előzetes hozzájárulás és előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem 
családi napközi, alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásba 
történő bejegyzésével, a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak 
módosításával kapcsolatban

A családi napközi és az alternatív napközbeni ellátás gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység, a bölcsőde, hetes bölcsőde, a 
gyermekek átmeneti otthona és gyermekotthon és az utógondozó otthon 
intézményi formában működtetett szolgáltatótevékenységnek tekintendő, a 
működési engedélyt a szolgáltató (intézmény) székhelye, telephely 
engedélyezése esetén a telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal 
adja ki. A működési engedély megszerzésére vonatkozó elsőfokú eljárásban a
fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi, kerületi) hivatalának járási 
(fővárosi, kerületi) népegészségügyi intézete által kiadott szakhatósági 
hozzájárulás is szükséges. A szakhatóság a fenntartó kérelmére előzetes 
szakhatósági állásfoglalást adhat ki, amely a működési engedélyezési 
eljárásban akkor használható fel, ha a fenntartó a működési engedély iránti 
kérelmét az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követő hat hónapon 
belül benyújtja.
Az előzetes szakhatósági állásfoglalás megadására irányuló kérelmet a 
fenntartó nyújthatja be (állami szerv, egyházi fenntartó, egyéni vállalkozó, 
magyarországi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaság és egyéni cég, és egyéb nem állami fenntartó) 

Az ügy érdemi elbírálásához az alábbi adatok szükségesek:
1. a kérelmező/fenntartó (vagy képviselőjének) neve, címe, elérhetősége;
2. a szolgáltatótevékenység formájának kiválasztása, megnevezése, címe;

A szakhatósági állásfoglalás megadásához jogszabály egyéb dokumentum 
becsatolását nem írja elő, azonban miután a népegészségügyi szakhatóság 
hatásköre kiterjed az ivóvíz megfelelőségének vizsgálatára is, hasznos, ha a 
létesítményre vonatkozó megfelelő minősítésű ivóvízvizsgálati eredményt is 
csatolják. Ha ez nincs meg, elhúzódhat a hatóság döntése, hiszen a 
mintavételezés és a laboratóriumi vizsgálat időigényesebb (közműhálózat 



esetén csak bakteriológiai, saját kút esetén kémiai és bakteriológiai vizsgálat 
szükséges). Amennyiben újonnan létesített egységről van szó és a 
használatbavételi eljárás során megtörtént a vízvizsgálat, ettől el lehet 
tekinteni. Igazolni kell továbbá már az eljárás megindításakor az igazgatási 
szolgáltatási díj befizetését, ezért célszerű a befizetést igazoló dokumentum 
(csekkszelvény másolata, banki átutalás igazolása) másolatát becsatolni.
Milyen költségei vannak az eljárásnak?
20 600.- Ft. igazgatási szolgáltatási díj befizetése csekken postai úton, vagy 
átutalással.

A szolgáltató (intézmény) székhelye, telephely engedélyezése esetén a 
telephely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi, 
kerületi) hivatalának járási (fővárosi, kerületi) népegészségügyi intézete
Ügyintézés határideje
30 nap

Fontosabb fogalmak
A vonatkozó rendelet alkalmazásában:
Székhely: a szolgáltató központi ügyintézésének helye, függetlenül attól, hogy 
használják-e szolgáltatás nyújtására;
Telephely: az a szolgáltató székhelyétől különböző, a szolgáltató 
használatában álló hely, ahol a szolgáltató nappali szociális ellátást, 
bentlakásos szociális intézményi ellátást, bölcsődei ellátást, hetes bölcsődei 
ellátást, családi napközi ellátást vagy alternatív napközbeni ellátást nyújt, 
illetve gyermekek átmeneti otthonát, családok átmeneti otthonát, 
gyermekotthont vagy utógondozó otthont működtet, kivéve a külső 
férőhelyeket, a támogatott lakhatást biztosító ingatlant és a félutas házat; 
az előzőekben nem említett szolgáltatáshoz használt, az ellátottak számára 
nyitva álló helyiség vagy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén szakmai
központ, amelynek telephelyként történő bejegyzését a fenntartó kéri;
Szolgáltató: az Szt. szerinti szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, 
szociális intézmény, valamint a Gyvt. szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat
Fontos tudni még, hogy a részletes követelményrendszert külön jogszabály 
állapítja meg, amelynek ismerete nélkülözhetetlen: a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet.

Vonatkozó jogszabályok:

-A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.)
Korm. rendelet.
-A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 

5. Kémiai biztonság  



1. A Veszélyes anyaggal, keverékkel végzett tevékenység bejelentése, illetve   
változás bejelentése 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei 
Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala. 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Az ügyintézés az 
elektronikusan benyújtott bejelentésre indul. Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja: Elektronikusan az EMMI által működtetett 
Szakrendszeri Információs Rendszerében (OSZIR) Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díj) összege: Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete 
alapján 7.800 Ft. Az ügyintézés határideje: Az ügyintézési határidő 
automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, sommás eljárásban nyolc 
nap, teljes eljárásban hatvan nap. Ügymenet leírása: A veszélyes anyagokkal,
illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentés benyújtása 
elektronikusan történik. A benyújtást követően a bejelentést a hatóság 
megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A 
benyújtást követően a hatóság a bejelentést megvizsgálja és elektronikusan 
megtörténik a visszaigazolás, azonosító kóddal való ellátás. Ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: - 2000. évi XXV törvény a kémiai 
biztonságról - 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a 
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 
tevékenységek részletes szabályairól.  

2. Egészségügyi kártevőirtás bejelentése és ellenőrzése   

A szolgáltató köteles az egészségügyi kártevőirtó tevékenység folytatására 
irányuló szándékát az egészségügyi államigazgatási szervnek bejelenteni, aki 
a bejelentéstől számított 30 napon belül ellenőrzést folytat le. Ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: - 10/1987. VIII.19.) EüM rendelet a 
gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények 
előállítása közegészségügyi-járványügyi feltételeinek igazolásáról - 16/2017. 
(VIII. 7.) EMMI rendelet az egészségügyi kártevőirtó szerekkel, valamint 
gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól - 18/1998. (VI.3.) NM 
rendelete a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről. - 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM- FVM- 
KvVM együttes rendelete a biocid termékek előállításának és forgalomba 
hozatalának feltételeiről 8. számú melléklete - 47/2004. (V. 11.) ESzCsM 
rendelet az egészségügyi tevékenység végzésére az Eütev.-ben 
meghatározott maximális időtartamot meghaladóan végzendő egészségügyi 
tevékenységet indokoltságának igazolása - 52/2005. (XI.18.) EüM rendelet az 
immunológiai gyógyszerek gyártási tételei megfelelőségének igazolásáról - 
63/2001. (XII.23.) KöViM rendelet az 5700 kg feletti felszállótömegű légijármű 
(repülő, helikopter) fedélzetének fertőtlenítéséről és féregmentesítéséről 
igazolásáról 17 - 64/2011.(XI.29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, 
gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel 
rendelkezők folyamatos továbbképzéséről - 2000. évi XXV törvény a kémiai 
biztonságról - 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról


	39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

