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HATÁROZAT 

 
 
Jánd Község Önkormányzata  (4841 Jánd, Tisza u. 1.) kérelmére Jánd  Tisza folyó jobb partján, a 

687,4-688,0 fkm szelvényben  található fürd őhely kijelölését és a fürdővíz használatát az alábbiak 

szerint  

 

engedélyezem.  

 

Fürdőhely-, víztest:  Jánd  Tisza folyó jobb partján, a 687,4-688,0 fkm  

 

A fürd őhely üzemeletet ője: Jánd Község Önkormányzata  (4841 Jánd, Tisza u. 1.) 

 

Víztest min ősége:  Jó 

 

Fürdőhely használat engedélyezett id őtartama  (fürdési idény): Minden évben 07. 01-t ől 08. 22-ig  

 

Szezont megel őző mintavétel: Tárgy év 25. hét hétf ői nap  

 

Fürdővíz min őségének ellen őrzését szolgáló mintavételek:   Tárgy év 29. hét hétf ői nap 

         Tárgy év 33. hét hétf ői nap 

 

Az egyes mintavételeket a megadott naptári napon, de legkésőbb az ütemtervben meghatározott 

időpontot követő 4 napon belül kell elvégezni. A mintákat az átlagosan legnagyobb fürdési forgalom 

helyén vagy a fürdővízprofil alapján várható legnagyobb szennyezési veszély helyén, legalább 1 méteres 

vízmélységnél, a vízfelület alatt 30 cm-rel kell venni. 

 

A mintavételek elvégzésért a laboratóriumi vizsgálatokért és azok költségeinek viselésért a Jánd Község 

Önkormányzata (4841 Jánd, Tisza u. 1.) felel. 

 

Védőterület: a vízfolyás irányával ellenkező irányban (felső folyószakasz) a folyó jobb partján 100 m 

hosszúságú, a vízfolyás irányába (alsó folyószakasz) 100 m hosszúságú, a vízparton pedig – az igénybe 

vett területen kívül – legalább 10 m szélességű terület. 
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Közegészségügyi feltételek:  A Jánd Község Önkormányzata (4841 Jánd, Tisza u. 1.) által benyújtott 

„Üzemeltetési Szabályzat” szerint.  

 

Tájékoztatási kötelezettség:  A fürdővendégeket jól látható (hallható) módon folyamatosan tájékoztatni 

szükséges (írásban, weboldal és/vagy információs tábla, illetve lehetőség szerint a fürdőhelyen 

hangosbemondóval) a víz minőségéről és annak megőrzésével kapcsolatos használati szabályokról; a 

levegő és a víz aktuális hőmérsékletéről, a víz mélységéről; a fürdő rendeltetésszerű használatával 

összefüggő kötelezettségekről („Házirend”); a határértéket meghaladó, napi UV sugárzási szint 

mértékéről, és a védelem nélküli napon tartózkodás ajánlott időtartamáról; egyéb közérdekű 

információkról (különösen a távolságtartás és a személyi higiéné szabályairól)  

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erd ő sor 

5.) a fürd ővíz használatának engedélyezéséhez a 36500/4012-1/2 021.ált számú szakhatósági 

állásfoglalásában az alábbi vízvédelmi el őírások mellett járult hozzá. 

 
� A keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket zárt, vízzáróan szigetelt 

közműpótló létesítményben szabad gyűjteni.  

� A Jánd Tisza-parti fürdőhely nagyvízi mederben, a Tisza folyó jobb partján, a 687,4 – 688,0 fkm 

szelvények között, (Jánd település közigazgatási területe) helyezkedik el.  

� Az összegyűjtött szennyvizeket, mint nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket csak 

annak fogadására alkalmas, érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező 

szennyvíztisztító telepre lehet beszállítani a telep üzemeltetőjének ellenőrzése mellett.  

� A fürdőhely kijelölését úgy kell elvégezni, hogy a mindenkori vízállásnak megfelelő biztonságos 

fürdőzés biztosítva legyen.  

� A fürdőzési szezon végén a strandot és környezetét az eredeti természet közeli állapotba kell 

visszaállítani, a kihelyezett ideiglenes létesítményeket (hulladék gyűjtök, táblák, kitűzési jelek 

stb.) el kell távolítani.  

� A parti rész, valamint a meglévő természetes föveny formáját, alakját csak a Vízügyi 

Igazgatóság külön engedélyével szabad tereprendezéssel megváltoztatni.  

� A strand környezetében a Tisza folyó part élétől mért 10 m-es védősávban szilárd alapú 

építményt tilos elhelyezni. A hullámtér egyéb érintett részein tervezett építmény elhelyezésénél a 

83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.  

� A strand teljes területét a Tisza folyó árvizei szabadon elönthetik, árvízveszély esetén a strand 

lezárásáról, az értékek mentéséről gondoskodni kell. Az árvízi elöntésből származó károkért az 

Igazgatóság felelősséget nem vállal.  
 
 
A Tiszai Vízirendészeti Rend őrkapitányság (5002 Szolnok, Postafiók 155.) a fürd őhely 

kijelölésének engedélyezéséhez a 16322/1224-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában 

az alábbi el őírások mellett járult hozzá. 

 
� A kijelölt fürdőhely határát a parton 60 x 30 cm méretű, fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete 

felsőtestet ábrázoló táblával, a vízen vörös-fehér függőlegesen csíkozott, henger alakú, legalább 

50 x 50 cm-es bójákkal kell megjelölni. A bójákat 50 méterenként kell elhelyezni. 
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� A fürdőhely hosszát a táblán kék mezőben fehér nyíllal és a távolság feltüntetésével kell jelezni. 

� A 120 cm-nél mélyebb víz határát, „mély víz” feliratú táblákkal kell jelölni. 

� Védőterületet csak a fürdőhellyel azonos oldali folyóparton kell kialakítani. 

� A vízi sporteszközök tárolására a fürdőhely elkülönített területén vagy annak közelében alkalmas 

területet kell kijelölni. 

� Vízi sporteszközök közlekedésére szolgáló pálya, a fürdőhely határától számított 150 méteren 

belül nem jelölhető ki. 

� Úszóeszközöket csak abban az esetben lehet használni a fürdőzők köztelében, ha az a 

fürdőzőket nem veszélyezteti. 

� Állatot a fürdőhely területére bevinni – a kormányhivatal által engedélyezett őrkutyás biztonsági 

szolgálat, illetve a vakvezető kutya kivételével – tilos. A fürdőhely területén a fürdési szezonban 

horgászni nem szabad. 

� A fürdőzőket írásos formában (lehetőség szerint hangjelzéssel is) tájékoztatni kell: 

� a víz minőségéről és annak megőrzésével kapcsolatos használati szabályokról, 

� a levegő és a víz aktuális hőmérsékletéről, a víz mélységéről, 

� a fürdő rendeltetésszerű használatával összefüggő kötelezettségekről, 

� a határértéket meghaladó, napi UV sugárzási szint mértékéről, és a védelem nélküli 

napon tartózkodás ajánlott időtartamáról, 

� egyéb közérdekű információkról. 

� A fürdőhely üzemeltetője köteles elsősegélynyújtó felszerelést és kötszereket tartani a 

helyszínen bármikor elérhető helyen, és gondoskodni a felszerelések, gyógy- és kötszerek 

pótlásáról. 

� A fürdési idényben 500 főt elérő vagy meghaladó átlagos napi vendéglétszámot meghaladó 

fürdőhely üzemeltetője köteles 

� a nyitva tartás időtartama alatt biztosítani: 

� aa) vízi mentésben jártas úszómesteri ügyeletet, 

� ab) 1000 fő/nap átlagos vendégszám esetén elsősegélynyújtó helyet, és legalább egy, 

mentőtiszti szakképesítéssel rendelkező személy vagy olyan orvos jelenlétét, aki az 

Országos Mentőszolgálat által szervezett oxyologiai tanfolyamot elvégezte, 

tanfolyamzáró vizsgát tett, és az előírt gyakorlatokat teljesítette; 

� b) és az ügyeleti helyet feltűnő jelzéssel a fürdőzők tudomására hozni; 

� c) üzemeltetési naplót vezetni a vendégforgalom napi adatairól, balesetekről, a 

vízminőséggel összefüggő változásokról és egyéb rendkívüli eseményekről. 

� Az üzemeltető a balesetek megelőzése céljából vizsgálni köteles kötél, lánc végig húzásával a 

meder víz alatti részét az első üzembe helyezés előtt, minden évben a fürdési szezon előtt, 

valamint balesetveszély gyanúja esetén. A vizsgálat eredményét az üzemeltetési naplóban fel 

kell jegyezni. 

� Naponta gondoskodni kell a vízfelület, valamint a vízpart tisztán tartásáról. 

� Úszómesterként (mentőőrként) alkalmazni kizárólag azt a személyt lehet, aki a vízi mentésben 

való jártasságáról érvényes igazolással rendelkezik és egészségügyi alkalmasságát az orvos 

igazolja. 

� A mentőőrt el kell látni a segélykéréshez szükséges hírközlő eszközzel, továbbá a vízi 

közlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI.22.) NFM rendelet mellékletét képező Hajózási 

Szabályzat előírásainak megfelelő mentőcsónakkal és arra 40x40 cm nagyságú zöld színű, a 

közepén 30x30 cm szármagasságú, 10 cm széles fehér kereszttel ellátott zászlót kell felszerelni 
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és az csak mentési feladatok ellátásához használható. A csónakban kizárólag mentőőri 

szolgálatot ellátó személy tartózkodhat. 

� A mentőőr szolgálati ideje alatt köteles a csónakban vagy a csónak 50 méteres körzetében 

tartózkodni, olyan helyen, ahonnan a fürdésre kijelölt vízfelület belátható. 

� Amennyiben gyermekek csoportosan vagy tömegesen fordulnak elő (pl. gyermek- és ifjúsági 

tábor, vízparti üdülő), az üzemeltetőnek a balesetek megelőzése érdekében - a gyermekcsoport 

ott tartózkodási ideje alatt - külön mentőőrt kell biztosítani a csoport felügyeletére. 

� Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete 

mellett fürödhet a szabad vizekben. 

� A fürdőhelyen tilos fürdeni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület 

megvilágított, de legfeljebb a mély víz határáig. 

 

A Jánd Község Önkormányzata (4841 Jánd, Tisza u. 1.) az 56.000 forint igazgatási szolgáltatási díjat 

lerótta. 

 

A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással, a határozat közlésétől számított 30 

napon belül közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a Debreceni Törvényszékhez címezve (cím: 

4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.), a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztályhoz (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) kell benyújtani. 

 

A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9.§ (1) bekezdése szerinti felperes és jogi 

képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő.  

 

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a 

keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését. Az azonnali 

jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali 

jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A 

kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.  

 
A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 

tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási 

kérelemnek nincs helye. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonástól, vagy 

perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető. 

 

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 

30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - 

illetékfeljegyzési jog illeti meg. Az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni. 

 
Önkéntes teljesítés elmaradása esetén az adóhatóság a kötelezettel szemben - jogi személy kötelezett 

esetén a vezető tisztségviselővel szemben egyidejűleg - végrehajtási eljárás során 500.000 Ft-ig terjedő 

eljárási bírságot szabhat ki. 
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INDOKOLÁS 
 
 
Jánd Község Önkormányzata (4841 Jánd, Tisza u. 1.) 2021. május 04-én kérelemmel fordult a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához Jánd Tisza folyó jobb partján, a 

687,4-688,0 fkm szakaszon található fürdőhely kijelölése tárgyában. 

A Népegészségügyi Főosztály SZ/NEF/0597/2021. számon eljárást indított a fürdőhely kijelölésére 

vonatkozó engedély kiadása tárgyában. 

 

Az eljárás során a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 9. § (5) bekezdése szerint megállapításra került, hogy 

a víztest a 2017-2020 évi vizsgálati eredmények alapján „Jó” vízminőségi osztályba sorolható. 

 

A Synlab Hungary Kft. 2021/F00267 (2021. 06. 21.) számú felszíni víz vizsgálati jelentése alapján Jánd 

településnél a Tisza folyó vizének E. coli száma 30 MPN/100 ml és Enterococcus száma 197 CFU/100 

ml, ami alapján az fürdési célra alkalmas. 

 

Fürdővíz minőségének ellenőrzését szolgáló mintavételek számát és időpontját a 78/2008. (IV. 3.) Korm. 

rendelet 7. § (2) bekezdése -„az első mintavételre legfeljebb 3 héttel a fürdési idény kezdete előtt sort 

kell keríteni, majd további mintákat kell venni a fürdési idény folyamán azzal, hogy az egyes mintavételek 

között nem telhet el egy hónapnál hosszabb idő”- alapján írtam elő. 

 

A laboratóriumi vizsgálatokra vonatkozó kötelezettséget a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) 

bekezdése –„A fürdővíz minőségellenőrzését szolgáló mintavételi ütemtervhez tartozó mintavételek és 

laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséről üzemeltetett fürdőhely esetében … fürdőhely üzemeltetője saját 

költségére gondoskodik”- alapján állapítottam meg.  

 

A fürdővíz használatra vonatkozó közegészségügyi előírásokat a Jánd Község Önkormányzata által 

benyújtott „Üzemeltetési Szabályzat” tartalmazza.  

 

A 2021. június 23-án megtartott helyszíni szemlén a fürdőhely kijelölését akadályozó körülmény nem 

került beazonosításra. Jánd község jegyzője az engedélyezési eljárás során a fürdőhely kijelölése ellen 

kifogást nem emelt. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) a 

36500/4012-1/2021.ált számú szakhatósági állásfoglalást az alábbiakkal indokolta: 

 

„A Főosztály 2021. június 15-én érkezett SZ/NEF/0597-3/2021. számú megkeresésében Jánd Község 

Önkormányzata (4841 Jánd, Tisza u. 1.) által kérelmezett Jánd (Tisza folyó jobb parti rész) fürdőhely 

kijelölésének engedélyezési eljárásában kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági 

állásfoglalását. 

A Főosztály az eljárásban az alábbi szakkérdésekben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

szakhatósági állásfoglalásának megadását: 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 13. számú táblázatának 9. pontja alapján: 
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A természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges 

szennyezések megállapítása. 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti ingatlanon fürdőhely kijelölés nem sért vízgazdálkodási érdekeket, a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság a fürdőhely kijelölési engedély megadásához a rendelkező részben 

foglaltak szerint hozzájárul. 

 

A kérelemmel kapcsolatosan a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapította, hogy az eljárás a vízügyi 

és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. 

számú melléklet 10. pontja alapján igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke 8.000,- Ft, amelyet a 

kérelmező megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. 

§ (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.) 10. § 

(3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági 

eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését 

vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam. 

 

A Kvt. 66/A §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat 

hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana. 

A fentiek értelmében jelen eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok 

érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben és a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási 

tervéről (VGT2) szóló 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelőséget. 

 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 13. számú táblázatának 9. pontjában megállapított 

szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 

55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő tartalommal hozta meg. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási 

hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, továbbá a 

vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. 

rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg. 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági 

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam.” 
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A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság (5002 Szolnok, Postafiók 155.) a 16322/1045-1/2021.ált. 

számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta. 

 

„Alkalmazott jogszabályok: a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes 

fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 4.§ (1) bek., 5.§ (1), 

(2)(4), 3.melléklet 2/pont, 4.melléklet 1, 2/pontok, 7.melléklet 3, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 

18/pontok, a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet 

1. § (4), (5) bek., 2. § (1) bek. h/pont, 3. § (1) bek. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 55. § (4), 85. § (1) bek. az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bek., 2. §, a Rendőrség 

szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 4.§ b/pontja.” 

 

A Népegészségügyi Főosztály hatáskörét a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, 

valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. 

rendelet 4. § (1) bekezdése, illetve 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 alapján határozta meg.  

 

Illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 

állapítottam meg. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr) 39. §-a szerint: „A kérelem 

automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. A hiányosan 

benyújtott kérelem és a szakhatósági állásfoglalás, valamint a laboratóriumi vizsgálati eredmény 

beszerzése miatt a kérelem csak teljes eljárásban bírálható el. 

 

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése zárja ki. A határozattal 

szembeni közigazgatási per indításának az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján van helye. A keresetlevél 

benyújtásának helyéről és idejéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) 

bekezdése szerint adtam tájékoztatást.  

 

A keresetlevél benyújtásának helyéről és idejéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 7. § (1) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 13. §-a és a 39. § (1) bekezdése, valamint a törvény 

3/A. §-a és 4. mellékletének 3. pontja szerint adtam tájékoztatást. 

 

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: törvény) 3/A. §-a szerint a közigazgatási kollégiummal működő 

törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. mellékletben meghatározott illetékességi területen járnak 

el. 

A törvény 4. mellékletének 3. pontja szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Debreceni Törvényszék 

illetékességi területéhez tartozik. 
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Ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre 

kötelezett. 

 

A teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére való figyelmeztetésemet, az eljárási bírság 

kiszabásának lehetőségét az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi 

CLIII. törvény 122.§ (3) bekezdése alapján „ Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén az állami adó- és vámhatóság a 

meghatározott cselekmény végrehajtása érdekében az adóssal szemben a 22. § alkalmazásával eljárási bírságot szabhat ki.”- 

tettem meg. 

 

 

Nyíregyháza, (elektronikus aláírás szerint). 

 

 

       
 

Román István 

kormánymegbízott  

nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Szabó Tünde 

megyei tisztifőorvos, főosztályvezető 
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