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1. Boncolás nélküli hamvasztás engedélyezése  
 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal:  

 

Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

 

A hamvasztani kívánt elhunyt hozzátartozója által benyújtott kérelem, mely tartalmazza az alábbi 

adatokat:  

- kérelmező hozzátartozó neve, rokonsági foka, lakcíme, személyi igazolvány száma, aláírása; 

- a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a hozzátartozók közül senki sem kéri a kórbonctani 

vizsgálat elvégzését és az elhunytat hamvasztatni kívánják; 

- elhunyt neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, halál helye és ideje; 

- elhunyt háziorvosának nyilatkozata, arról, hogy nem állnak fenn a boncolás mellőzését kizáró 

okok (ezen okok az 1997. évi CLIV. tv. 219. § (1) bekezdésében vannak megnevezve), a 

kezelőorvos neve, orvosi bélyegzője lenyomata, aláírása, a nyilatkozat kiadásának dátuma. 

 

A kérelemhez csatolt dokumentumok:  

- az elhunyt kórbonctani vizsgálatra vonatkozó nyilatkozata (ha van ilyen); 

- a kitöltött, 6 példányos halott vizsgálati bizonyítvány (anyakönyvezés előtt). 

 

A kórbonctani vizsgálat mellőzéséről fekvőbeteg-gyógyintézetben elhunyt személy esetében a 

fekvőbeteg-gyógyintézet (egyetemi klinika) orvos igazgatója, egyéb esetekben az egészségügyi 

államigazgatási szerv írásban dönt. 

  

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

 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton, illetve személyesen a járási hivatalnál, a 

kormányablakban vagy a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 

hivatalánál, települési ügysegéd útján. 

 

Elektronikus ügyintézés: kizárt  

 

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak:  

 

A halálesettel kapcsolatos eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 4. 

pontja alapján illetékmentes.  

 

Az ügymenet leírása:  

 

Az elhunyt személyt - függetlenül attól, hogy fekvőbeteg-gyógyintézetben vagy azon kívül hunyt el - 

kórbonctani vizsgálat alá kell vonni, ha 

- a halál oka klinikai vizsgálatokkal nem volt megállapítható; 

- perinatális halál esetén; 

- az elhunyt szerv- vagy szövetátültetés donora vagy recipiense volt; 
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- az elhunyt foglalkozási eredetű megbetegedésben szenvedett, és annak gyanúja merült föl, 

hogy a halál oka ezzel van összefüggésben; 

- az elhunyt szervezetébe újra felhasználható, nagy értékű műszert vagy eszközt ültettek - 

amennyiben az nem képezi az elhunyt tulajdonát -, kivéve, ha a műszer vagy eszköz jellege 

nem kívánja meg az elhunyt kórbonctani vizsgálatát; 

- az esetnek tudományos vagy oktatási jelentősége van; 

- az elhunytat hamvasztani kívánják; 

- az egészségügyről szóló törvény 16. § (1)-(2) bekezdése szerinti személy ezt kéri. 

 

Az elhunyt személy kórbonctani vizsgálatától el lehet tekinteni az alábbi feltételek együttes fennállása 

esetén: 

- a halál természetes eredetű, 

- a halál oka egyértelműen megállapítható, 

- a kórbonctani vizsgálattól további lényeges megállapítás nem várható, 

- fekvőbeteg-gyógyintézetben elhunyt esetén a kezelőorvos és a patológus szakorvos, 

fekvőbeteg-gyógyintézeten kívül elhunyt esetén a kezelőorvos a kórbonctani vizsgálatot nem 

tartja szükségesnek. 

 

Az elhunyt hamvasztása, vagy az egészségügyről szóló törvény 16. § (1)-(2) bekezdése szerinti 

személy kérelme ellenére is el lehet tekinteni a kórbonctani vizsgálat elvégzésétől - az együttes 

feltételek fennállása esetén -, ha az elhunyt még életében vagy hozzátartozója a halált követően 

írásban kérte a kórbonctani vizsgálat mellőzését. Nem mellőzhető a kórbonctani vizsgálat, ha az 

elhunyt még életében vagy a halált követően a hozzátartozó azt írásban kérte. 

 

A kórbonctani vizsgálat mellőzéséről fekvőbeteg-gyógyintézetben elhunyt személy esetében a 

fekvőbeteg-gyógyintézet (egyetemi klinika) orvos igazgatója, egyéb esetekben az egészségügyi 

államigazgatási szerv írásban dönt. 

 

Alapvető eljárási szabályok:  

 

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul. A kérelemhez csatolni kell a szükséges mellékleteket. 

 

Az ügyintézés határideje:  

 

Hiánytalanul előterjesztett kérelem, tisztázott tényállás esetén és ellenérdekű ügyfél hiányában 

(sommás eljárás) 8 nap, egyébként (teljes eljárás) 60 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 

- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,  

- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló145/1999. 

(X. 1.) Korm. rendelet,  

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény,  

- az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény,  

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.  
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- 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;  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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K É R E L E M 

(a kérelem illetékmentes) 

 

Kérem, hogy az otthonában elhunyt hozzátartozóm:  

 

Név:……………………………………………………………………………………………  

 

Anyja neve:…………………………………………………………………………………...  

 

Születési hely, idő:…………………………………………………………………………..  

 

TAJ szám:…………………………………………………………………………………….  

 

Lakcíme:………………………………………………………………………………………  

 

boncolását szíveskedjék elengedni a következő indokok alapján:  

A szoros családdal egyezően kijelentem, hogy hozzátartozóm betegsége ismert volt, a bekövetkezett 

halál sorsszerű, természetes okok végső eredménye, ezért kérésem teljesítése után az egészségügyi 

ellátással és az egészségügyi államigazgatási szervvel szemben semmiféle jogcímen igényt nem 

támasztok. Valamennyi hozzátartozó egyöntetű véleménye alapján beleegyezünk a boncolás nélküli 

hamvasztásba. A holttestet hamvasztással helyezzük örök nyugalomra.  

 

……………………………………..  …………………………………………  

 Hozzátartozó neve  Hozzátartozó aláírása  

 

……………………………………..  ………………………………………….  

 Rokonsági fok  Személyi igazolvány száma  

 

…………………………………………………..…………..  

 Hozzátartozó lakcíme  

 

Háziorvos nyilatkozata:  

Az elhunyt kórképe és a halál oka tisztázott. A boncolástól további adatot nem várok. A boncolás 

mellőzéséhez hozzájárulok.  

 

Kelt: …………………,……………..év………….hónap………nap  

 

…………………………………………………….. 

háziorvos aláírása, pecsétje 
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2. Holttest külföldre történő szállítása  
 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal:  

 

Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

 

Kérelem, mely tartalmazza az alábbi adatokat:  

- a szállítandó halott nevét,  

- anyja nevét,  

- utolsó lakóhelyét,  

- a halál okának megnevezését,  

- a halál napját,  

- azoknak a helységeknek a megnevezését, ahonnan és ahová a szállítás történik,  

- a szállító jármű (zárt, közúti halottszállító jármű), valamint a szállítás módjának megjelölését 

(gépjármű típusa, rendszáma),  

- a halott kísérőjének megnevezését,  

- a szállítást végző temetkezési szolgáltató szándéknyilatkozatát,  

- a szállítást kérelmező hozzátartozó által adott meghatalmazás, amennyiben a szállítást végző 

temetkezési szolgáltató jár el a kérelmező képviseletében.  

 

A halott szállítási engedély egy papíralapú hiteles másolatát és a halott vizsgálati bizonyítványt (halotti 

anyakönyvi kivonatot) a halott kísérőjének kell átadni.  

 

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

ki.  

 

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

 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton, illetve személyesen a járási hivatalnál, a 

kormányablakban vagy a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 

hivatalánál, települési ügysegéd útján. 

 

Elektronikus ügyintézés: Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

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

 

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak:  

 

A halálesettel kapcsolatos eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 4. 

pontja alapján illetékmentes.  

 

Az ügymenet leírása:  
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Holttest külföldre történő szállításához - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a 

rendeltetési hely szerinti ország hatóságának, valamint az elhalálozás helye szerint egészségügyi 

államigazgatási szervnek az engedélye szükséges. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.  

 

Az ügyintézés határideje:  

 

Hiánytalanul előterjesztett kérelem, tisztázott tényállás esetén és ellenérdekű ügyfél hiányában 

(sommás eljárás) 8 nap, egyébként (teljes eljárás) 60 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 

- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,  

- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló145/1999. 

(X. 1.) Korm. rendelet,  

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény,  

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.  

- 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;  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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K É R E L E M 

(a kérelem illetékmentes) 

 

Alulírott .............................................. , ................................................................................. alatti lakos 

  

(szem.ig.szám: .................................... ) kérem, hogy a ............................................................. napján 

  

....................................................betegségben elhunyt hozzátartozóm (rokonsági foka: ........................)  

 

elhunyt neve, születési helye, ideje: .........................................................................................................  

 

utolsó lakcíme: ..........................................................................................................................................  

halott szállítását engedélyezze.  

 

A szállítás induló- és végállomásának megnevezése, határlépés helye: .................................................  

................................................................................................................................................................... 

 

Szállítás módja (pl. közúton): ....................................................................................................................  

 

A szállítást végző cég adatai (név, székhely): ..........................................................................................  

...................................................................................................................................................................

. 

Szállítást végző autó típusa: ................................................... rendszáma: .............................................  

 

A gépjárművet vezető sofőr neve: ............................................................................................................  

 

A gépjárművet kísérő neve: ......................................................................................................................  

 

A halott szállítás időpontja: .......................................................................................................................  

 

Befogadó temető neve, helye: ..................................................................................................................  

 

Kelt: …………………,……………..év………….hónap………nap  

 

………………………………………. 

aláírás 

(rokonsági fok, vagy meghatalmazott) 

 

A szállításra használt koporsón belül fém koporsót kell használni, amennyiben a szállítás 

vonaton, hajón, légi járművön, illetve külföldre történik. 
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3. Sírnyitás engedélyezése rátemetés, holttest újratemetése vagy 
hamvasztás céljából  
 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal:  

 

Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

 

A temetési hely felett rendelkezésre jogosult vagy annak örököse által benyújtott kérelem, mely 

tartalmazza az alábbi adatokat:  

Az engedélyezési eljárás során a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal vizsgálja az 

adott sírhelyen koporsóban vagy urnában eltemetettek számát, valamint a temetés időpontját, 

továbbá a kérelmező örökösi minőségét (öröklést igazoló okirat, ha a kérelmező az örökös).  

Ha nem áll rendelkezésre az engedély kiadásához szükséges dokumentáció, a többször módosított, a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) 

Korm. rendelet szerint az engedélyt kiadó hatóság adatszolgáltatás iránti megkereséssel fordul az 

adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz, a nyilvántartókönyvet vagy sírboltkönyvet vezető 

üzemeltetőhöz vagy a bírósághoz. A megkeresett temetőüzemeltető az adatszolgáltatást egy 

munkanapon belül teljesíti.  

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 népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal engedélyére nincs szükség.  

A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, vírusos 

hemorrhagiás lázban elhunytak temetési betegségben elhunyt temetési helyének megnyitására csak 

az elhalálozástól számított egy év elteltével adható engedély.  

Az eltemetéstől számított tizenöt éven túl a sírnyitáshoz nem kell a járási hivatal engedélyét 

beszerezni.  

 

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

 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton, illetve személyesen a járási hivatalnál, a 

kormányablakban vagy a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 

hivatalánál, települési ügysegéd útján. 

 

Elektronikus ügyintézés: Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

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

 

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak: 

 

A halálesettel kapcsolatos eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 4. 

pontja alapján illetékmentes.  

 

Az ügymenet leírása:  
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A kérelem benyújtása történhet személyesen vagy az ügyfél képviseletében eljáró személy, 

temetkezési szolgáltató útján, a benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja.  

A hatóság a hatáskörét és illetékességét hivatalból vizsgálja.  

A rendelkezésre álló dokumentáció, vagy az engedélyező hatóság által megkeresett 

temetőüzemeltető által nyújtott adatszolgáltatás alapján a rátemetés, a holttest újratemetése vagy a 

hamvasztás céljából történő sírnyitásnak az engedélyezése határozat formájában.  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.  

 

Az ügyintézés határideje:  

 

Hiánytalanul előterjesztett kérelem, tisztázott tényállás esetén és ellenérdekű ügyfél hiányában 

(sommás eljárás) 8 nap, egyébként (teljes eljárás) 60 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 

- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,  

- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 

(X.1.) Korm. rendelet,  

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény,  

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.  

- 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;  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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S Í R N Y I T Á S I K É R E L E M 

(a kérelem illetékmentes) 

 

Kérem, hogy a ......................................... város ......................................................... temetőjében 

  

lévő ................... szakasz .................. sor ................. számú sírbolt-kripta felnyitását engedélyezni  

 

szíveskedjék, melybe utoljára ....................... évben ...................................................... holttestét  

temették.  

 

A sírbolt-kriptába ............................................................... holttestét kívánják elhelyezni, akinek:  

 

- születési dátuma: ................................................................................................................  

- elhalálozásának napja: .......................................................................................................  

- utolsó ismert lakcíme: ........................................................................................................  

 

A sírbolt-kripta ........... holttest elhelyezésére készült, a mai napig abba a következő halottakat 

temették el:  

 

 Név  Dátum (év/hó/nap)  

.......................................................................  ...........................................  

.......................................................................  ...........................................  

.......................................................................  ...........................................  

.......................................................................  ...........................................  

 

A sírnyitás ideje: ......................................................................................................... (év/hó/nap, óó:pp)  

 

A temetés ideje: .......................................................................................................... (év/hó/nap, óó:pp)  

 

A sírnyitás célja: rátemetés / holttest újratemetése / hamvasztás (aláhúzandó).  

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglaltakkal kapcsolatosan nincs 

ellenérdekű fél, és a sírhely felett rendelkezni jogosult vagyok (illetve meghatalmazással 

rendelkezem).  

 

Kelt: …………………,……………..év………….hónap………nap  

 

..............................................  ……………………………………… 

(kérelmező neve)  aláírás 

 

.............................................. 

 (kapcsolata az elhunyttal /rokonsági fok)  

 

…………………………………………..…...  

(kérelmező lakcíme) 
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4. Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezése  
 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal:  

 

Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

 

Az eljárás kérelemre indul, melyben fel kell tüntetni:  

- a kérelmező telephelyét;  

- új, egyéni vállalkozás keretében működni kívánó egészségügyi szolgáltató kivételével a 

kérelmező KSH törzsszámát;  

- amennyiben az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatást nem saját tulajdonában lévő 

ingatlanban végzi, a tulajdonos nevét, székhelyét, az ingatlan (ingatlanrész) használatának 

jogcímét;  

- az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyét, a rendelési időt és a betegek részére 

rendelkezésre állás idejét, védőnői szolgálat esetén a tanácsadás idejét;  

- az ellátni kívánt egészségügyi szakma (szakmák) megnevezését, szakmakódját, 

progresszivitási szintjét, ellátási formáját;  

- a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók (orvos, szakdolgozó, nem egészségügyi 

szakképesítéssel rendelkező) nevét, pecsétszámát vagy működési nyilvántartási számát, 

foglalkoztatási jogviszonyát;  

- a kérelemben foglalt egészségügyi szakmától és ellátási formától függően az ügyeleti, 

készenléti rendszerben való részvétel módját;  

- 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;  

- területi ellátási kötelezettséggel működő alapellátás esetén az önkormányzat által kijelölt körzet 

megjelölését (körzet száma vagy körzet határai);  

- 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;  

- az egészségügyi szolgáltató fenntartójának nevét;  

- jogszabályban meghatározott egyéb adatokat;  

- az egészségügyi alapellátásban folytatott szakmák esetén a helyettesítés helyét, helyettesítő 

személyek nevét és orvosi bélyegzője számát vagy működési nyilvántartásba vételi számát;  

- ha az egészségügyi szolgáltató közfinanszírozott és nem közfinanszírozott egészségügyi 

szolgáltatást is nyújt, a nem saját tulajdonú ingatlan és a területi ellátási kötelezettség adatait 

ezen finanszírozási formákra elkülönítetten szervezeti egységenként, külön-külön kell 

feltüntetni.  

 

A kérelemhez mellékelni kell:  

- ha az egészségügyi közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató megállapodás vagy 

szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodást, szerződést;  
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- közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a közreműködésről szóló 

szerződést;  

- az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek – ideértve az ingatlant is – 

használatának jogcímét igazoló iratot;  

- 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;  

- az egészségügyi szakma (szakmák) ellátásához szükséges tárgyi feltételek – ideértve a 

progresszivitási szinthez kapcsolódó feltételeket is – meglétére vonatkozó nyilatkozatot;  

- a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem állnak fenn a működési engedély kiadásának a 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okai;  

- az egészségügyi tevékenységet végzők jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági 

vizsgálatának dátumát és eredményét;  

- szakmai programot (a 96/2003. (VII. 15. ) Korm. rendelet 2. számú mellékletében leírtak szerint)  

- alapellátás esetén a helyettesítő személy nyilatkozatát arról, hogy vállalja a kérelmező 

helyettesítését; 

- 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. 

 

A kérelemhez mellékelni kell továbbá az alábbiakat:  

- (a tevékenység jellegétől függően:) veszélyes hulladék elszállítására vonatkozó szerződés (az 

egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 5. § (1) bek.);  

- (a tevékenység jellegétől függően:) sterilizálásra vonatkozó szerződés (az egészségügyi 

szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) 

ESzCsM rendelet 1. számú mellékletének 2.1. f) pontja és 2.2 f) pontja);  

- amennyiben a telephelyül szolgáló ingatlan új építésű, jogerős használatbavételi engedély / 

használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány (az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 44. § (1) és (4) bek.);  

- ionizáló sugárzást létrehozó berendezésnek minősülő eszköz esetén a Sugáregészségügyi 

Decentrum / Országos Atomenergia Hivatal által kiadott üzemeltetési engedély (az ionizáló 

sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 

szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésének 2. pontja és 68. § (1) bek. a) 

pontja);  

- az alkalmazni kívánt – a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 13. sz. mellékletében meghatározott – 

orvostechnikai eszközök tekintetében az időszakos felülvizsgálat megtörténtét és a minősítést 

igazoló irat, amennyiben a felülvizsgálat az eszköz használatának megkezdése óta esedékessé 

vált (az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM 

rendelet) 27. § (1) és (2) bek.);  

- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása (Díjrendelet 2. § (3) bekezdése).  

 

Több telephely esetén az engedélyezési eljárás lefolytatása telephelyenként történik.  
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Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

 

A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton, valamint az elektronikus ügyintézés és a 

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

úton.  

A működési engedély iránti kérelem a kormányablaknál nem terjeszthető elő.  

 

A hatáskörrel rendelkező hatóság:  

- alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel 

kapcsolatos szolgáltatást, betegszállítást, intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási 

tevékenységet, mentési tevékenységen belül rendezvény egészségügyi biztosítását, 

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;  

- 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;  

- ha az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik telephellyel, az egészségügyi szolgáltató 

székhelye szerint illetékes járási hivatal;  

- amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephellyel is rendelkezik, ill. a székhelyén is 

nyújt szolgáltatást, a telephelyekre, vagy a székhelyre külön-külön lefolytatott eljárásokban a 

telephely ill. a székhely szerint illetékes járási hivatal vagy az országos tisztifőorvos.  

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

 

Az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete 

alapján:  

- alapellátást végző egészségügyi szolgáltató engedélyezése esetén 30.000 Ft;  

- járóbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltató engedélyezése esetén 35.000 Ft;  

- egyéb egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi szolgáltató engedélyezése esetén 

30.000 Ft (ide sorolandó pl. a gyógyászati segédeszköz forgalmazás, a természetgyógyászati 

tevékenységek, az önálló szakdolgozói tevékenységek).  

 

Az eljárás díját a Heves Megyei Kormányhivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-

00299619-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell átutalni. Az átutalási 

bizonylat csatolandó a díj befizetésének igazolása miatt.  

 

Több telephely esetén az engedélyezési eljárás telephelyenként történik, így az igazgatási 

szolgáltatási díjat is telephelyenként kell megfizetni, kivéve a finanszírozott egészségügyi szolgáltató 

által, azonos körzet több telephelyén történő ellátás esetén (ilyenkor az igazgatási szolgáltatási díjat 

csak egyszer kell megfizetni, mert ugyanazon körzet engedélyezése történik).  
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Az ügymenet leírása:  

 

A kérelem benyújtását követően a hatóság azt megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet 

hiánypótlásra, tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre vagy okirat bemutatására 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 tartható, előre 

egyeztetett időpontban. (Amennyiben az engedély kiadása helyszíni szemle nélkül történt, úgy a 

hatóság az engedély véglegessé válását követő 60 napon belül helyszíni ellenőrzést tart.)  

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján érdemi döntés meghozatala (működési engedély 

kiadása) vagy az eljárás megszüntetése.  

A döntés a közléssel válik véglegessé, ellene keresetlevél benyújtására van lehetőség a 

Törvényszékhez  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

 

Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott 

szabályok szerint történik.  

 

Az ügyintézés határideje:  

 

Hiánytalanul előterjesztett kérelem, tisztázott tényállás esetén és ellenérdekű ügyfél hiányában 

(sommás eljárás) 8 nap, egyébként (teljes eljárás) 60 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről;  

- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről;  

- 2006. évi XCVII. tv. az egészségügyben működő szakmai kamarákról;  

- 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról;  

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról;  

- 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről;  

- 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról;  

- 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről;  

- 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes 

kérdéseiről;  

- 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről;  

- 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető 

ellátások szakmai feltételeiről;  

- 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről;  

- 2/2004. (XI. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről;  

- 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, 

kölcsönzésének szakmai követelményeiről;  
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- 1/2009. (I.30.) EüM rendelet az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról;  

- 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 

megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről.  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

 

www.antsz.hu – Ügyintézés – Nyomtatványtár – Egészségügyi igazgatás – Letölthető adatlapok az 

egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges működési engedély iránti kérelemhez (A, B, C, D 

lapok) – Kitöltési útmutató  

www.antsz.hu – Ügyintézés – Nyomtatványtár – Egészségügyi igazgatás – Letölthető adatlapok az 

egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges működési engedély iránti kérelemhez (A, B, C, D 

lapok)  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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5. Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének módosítása  
 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal:  

 

Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

 

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 valamelyikét. 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 járóbeteg-szakellátás és az 

alapellátás keretében engedélyezett szakma 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) bekezdés a), d)-h), l) 

és o) pontjaiban foglalt adatok valamelyikében bekövetkező változás miatt. Ebben az esetben a 

kérelemhez mellékelni kell az adatváltozást igazoló dokumentumot (pl. szakmai struktúra 

változását igazoló okiratok, ellátási terület változását igazoló okirat stb.)  

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) bekezdés a), d)-h), l) 

és o) pontjaiban foglalt adatok 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.  

 

Változásbejelentés (működési engedély-módosítás nélkül): Az egészségügyi szolgáltatót bejelentési 

kötelezettség terheli az alábbi adatok tekintetében, illetve azok változása esetén:  

- az alapellátásban a helyettesítők személye, ill. a helyettesítés helye (változást követő 8 napon 

belül a járási hivatalhoz kell bejelenteni);  

- a tevékenységet végzők személye (a változott adatokat minden hó 10.-ig kell közölni 

elektronikus úton a Humánerőforrás Nyilvántartó Rendszer (HENYIR) használatával).  

 

A rendelési, rendelkezésre állási, valamint tanácsadási idő változása esetén az önkormányzattal kötött 

feladat-ellátási szerződést (v. szerződés-módosítást), a helyettesítők személyében bekövetkezett 

változás esetén pedig a helyettesítő orvos helyettesítés vállalásáról tett nyilatkozatát is csatolni kell. 

 

1. Személyes közreműködés 

A személyes közreműködő teszi meg az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108/A. §-a 

szerinti bejelentést. Ha a személyes közreműködő e tevékenységét az igénybe vevő szolgáltató több 
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szervezeti egységében is végzi, a bejelentést ezen szervezeti egységek tekintetében kell megtenni 

(csak bejelentés, nem kell működési engedély!).  

A bejelentést a hatóság az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, 

valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló rendelet alapján vezetett nyilvántartásban rögzíti. 

A bejelentés nyilvántartásba vételéről értesítés történik a bejelentő egészségügyi szolgáltató részére.  

 

2. Szabadfoglalkozás  

Magánszemély (vagy szabadfoglalkozású egyéni vállalkozó) által más szolgáltató tevékenységéhez 

kapcsolódó, annak nevében és betegeinek nyújtott szolgáltatás, amelyhez nem kell működési 

engedély, csak bejelentés. Kizárólag személyi feltétel biztosítására szolgál.  

 

3. Az egészségügyi szolgáltató tevékenységének szüneteltetése  

Az egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató a működési engedélyében szereplő bármely 

egészségügyi szolgáltatás ellátását – a fenntartó tájékoztatása mellett – szüneteltetheti. A 

szüneteltetést legalább nyolc nappal korábban be kell jelenteni az engedélyező egészségügyi 

államigazgatási szervnek, megjelölve a szünetelő szervezeti egység helyett egészségügyi 

szolgáltatást nyújtó szervezeti egységet annak azonosító kódjának feltüntetésével. Amennyiben a 

szünetelést bejelentő egészségügyi szolgáltatónál nincs az adott szakmában más szervezeti egység, 

az egészségügyi szolgáltató más egészségügyi szolgáltatóval megállapodik a helyette történő 

egészségügyi szolgáltatásról. A szünetelésről szóló bejelentéshez csatolni kell a megállapodást. A 

szüneteléssel kapcsolatban nem kell módosítani a működési engedélyt.  

Az egészségügyi közszolgáltatást nem végző szolgáltató tevékenységének szüneteltetését akkor 

köteles bejelenteni, ha a szüneteltetés várható időtartama a három hónapot meghaladja. 

  

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

 

A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton, valamint az elektronikus ügyintézés és a 

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

úton.  

A működési engedély módosítása iránti kérelem a kormányablaknál nem terjeszthető elő.  

A kérelmet a hatáskörrel rendelkező hivatalhoz kell benyújtani. A hatáskörrel rendelkező hatóság:  

a) alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel 

kapcsolatos szolgáltatást, betegszállítást, intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási 

tevékenységet, mentési tevékenységen belül rendezvény egészségügyi biztosítását, 

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;  

b) 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;  

c) ha az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik telephellyel, az egészségügyi szolgáltató 

székhelye szerint illetékes járási hivatal;  
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d) amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephellyel is rendelkezik, ill. a székhelyén is 

nyújt szolgáltatást, a telephelyekre, vagy a székhelyre külön-külön lefolytatott eljárásokban a 

telephely ill. a székhely szerint illetékes járási hivatal vagy az országos tisztifőorvos. 

  

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

 

Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete alapján:  

- a működési engedély szakmát vagy szolgáltatást nem érintő, kizárólag a 96/2003. (VII. 15.) 

Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés b), c), i) és j) pontjában foglaltak valamelyikét érintő 

adatváltozás miatti módosítás: 10.000 Ft;  

- a működési engedély módosítása szakmát vagy szolgáltatást érintő adatok változása esetén 

helyszíni szemle nélkül: 20.700 Ft;  

- a működési engedély módosítása szakmát vagy szolgáltatást érintő adatok változása esetén 

helyszíni szemlével: 30.000 Ft.  

Az eljárás díját a Heves Megyei Kormányhivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-

00299619-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell átutalni. Az átutalási 

bizonylat csatolandó a díj befizetésének igazolása miatt.  

Több telephely esetén a működési engedély módosítására irányuló eljárás telephelyenként történik, 

így az igazgatási szolgáltatási díjat is telephelyenként kell megfizetni, kivéve a finanszírozott 

egészségügyi szolgáltató által, azonos körzet több telephelyén történő ellátás esetén (ilyenkor az 

igazgatási szolgáltatási díjat csak egyszer kell megfizetni, mert ugyanazon körzet engedélyének 

módosítása történik).  

 

Az ügymenet leírása:  

 

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

hiánypótlásra, tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre vagy okirat bemutatására 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 működési engedély módosítására irányuló eljárás során csak új szakma felvétele esetén történik 

helyszíni szemle tartása, előre egyeztetett időpontban. (Amennyiben az újonnan felvett szakmára az 

engedély kiadása helyszíni szemle nélkül történt, úgy a módosított engedély véglegessé válását 

követő 60 napon belül kell helyszíni ellenőrzést megtartani.)  

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján érdemi döntés meghozatala (működési engedély 

módosítása) vagy az eljárás megszüntetése. 

A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene keresetlevél benyújtására van lehetőség a 

Törvényszékhez. 

 

Alapvető eljárási szabályok:  

 

Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott 

szabályok szerint történik.  
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Az ügyintézés határideje: 

  

Az általános ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 nap.  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről;  

- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről;  

- 2006. évi XCVII. tv. az egészségügyben működő szakmai kamarákról;  

- 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról;  

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról;  

- 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről;  

- 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról;  

- 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről;  

- 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes 

kérdéseiről;  

- 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről;  

- 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető 

ellátások szakmai feltételeiről;  

- 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről;  

- 2/2004. (XI. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről;  

- 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, 

kölcsönzésének szakmai követelményeiről;  

- 1/2009. (I.30.) EüM rendelet az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról;  

- 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 

megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről.  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.antsz.hu – Ügyintézés – Nyomtatványtár – Egészségügyi igazgatás – Letölthető adatlapok az 

egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges működési engedély iránti kérelemhez (A, B, C, D 

lapok) – Kitöltési útmutató  

www.antsz.hu – Ügyintézés – Nyomtatványtár – Egészségügyi igazgatás – Letölthető adatlapok az 

egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges működési engedély iránti kérelemhez (A, B, C, D 

lapok)  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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6. Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének 
visszavonása  
 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal:  

 

Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala 

  

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

 

Az eljárás kérelemre indul, melyben meg kell nevezni a telephelyet, amelyre vonatkozóan a működési 

engedélyt vissza kívánja vonni 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 (helye, határideje):  

 

A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton, valamint az elektronikus ügyintézés és a 

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

úton.  

A működési engedély visszavonása iránti kérelem a kormányablaknál nem terjeszthető elő.  

A visszavonás iránti kérelmet a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező hivatalhoz kell 

benyújtani. A hatáskörrel rendelkező hatóság:  

a) alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel 

kapcsolatos szolgáltatást, betegszállítást, intézeten kívüli szülészeti- és újszülött-ellátási 

tevékenységet, mentési tevékenységen belül rendezvény egészségügyi biztosítását, 

bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást, 

önálló járóbeteg-szakellátást – ideértve az egynapos sebészeti és kúraszerűen végezhető 

eljárásokat – és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen 

egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén a járási hivatal,  

b) 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;  

c) ha az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik telephellyel, az egészségügyi szolgáltató 

székhelye szerint illetékes járási hivatal;  

d) amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephellyel is rendelkezik, ill. a székhelyen is 

nyújt szolgáltatást, a telephelyekre, vagy a székhelyre külön-külön lefolytatott eljárásokban a 

telephely, ill. a székhely szerinti illetékes járási hivatal vagy az országos tisztifőorvos.  

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

 

Az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján: 3 000 Ft, melyet a Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10032000-01012107-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell átutalni. 

Az átutalási bizonylat csatolandó az illeték befizetésének igazolása miatt.  
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Átutalással történő fizetés esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni az „illeték” szót, az ügyfél 

nevét, valamint az általa választott 8 számjegyű, eltérő számjegyekből álló azonosítószámot, mely 

azonosítószámot a kérelmen is fel kell tüntetni  

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 ügymenet leírása:  

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

hiánypótlásra, tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre vagy okirat bemutatására 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 történik.  

A döntés a közléssel válik véglegessé, ellene keresetlevél benyújtására van lehetőség a 

Törvényszékhez.  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

 

Az eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott 

szabályok szerint történik.  

 

Az ügyintézés határideje:  

 

Általános ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 nap.  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 

- 1990.évi XCIII. törvény az illetékekről;  

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről;  

- 2015. évi CXXIII. az egészségügyi alapellátásról;  

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról;  

- 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.  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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7. Hatósági bizonyítvány kiállítása  
 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal:  

 

Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

 

A hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem, benne megjelölve, milyen célból, milyen jogszabályi 

rendelkezés alapján kéri az ügyfél a bizonyítvány kiadását (2016. évi CL törvény az általános 

közigazgatási rendtartásról 95. § (1) bekezdés).  

 

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

 

A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton, valamint az elektronikus ügyintézés és a 

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

úton.  

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

 

A közigazgatási hatósági eljárásért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási 

eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft 

 

Az ügymenet leírása:  

 

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 ügyfél egyidejű értesítése mellett, az ügy összes dokumentációját a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező szervnek kell áttenni, az eljárás a továbbiakban ott folytatódik.  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.  

 

Az ügyintézés határideje:  

 

Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában 8 nap.  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 
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- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendelet;  

- az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI 

rendelet;  

- az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI 

rendelet,  

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény,  

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.  

- az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet,  

- az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az 

egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 14.) EüM rendelet; 

- a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM 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;  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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8. Egészségügyi ellátással (alapellátás; járóbeteg-szakellátás) 
kapcsolatos közérdekű bejelentések, panaszbejelentések  
 
Hatáskörrel rendelkező járási hivatal:  

 

Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: -  

 

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

 

Szóban (személyesen, telefon), írásban – papír alapon vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

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

valamint elektronikus levélben.  

A szóbeli bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba foglalni.  

Közérdekű bejelentést bárki tehet.  

Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát mellőzni kell, 

kivéve, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.  

Egyedi panaszbejelentés esetén a panaszt szóban (személyesen, telefonon), írásban papír alapon 

vagy elektronikusan lehet benyújtani, megadva a panaszbejelentő nevét és elérhetőségét is.  

 

Lehet:  

- saját egészségügyi ellátással kapcsolatos kifogás;  

- egészségügyi ellátásban részesült beteg meghatalmazása alapján benyújtott panasz;  

- cselekvőképtelen beteg gondnoka, törvényes képviselője által benyújtott panasz.  

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: -  

 

Az ügymenet leírása:  

 

A Járási Hivatal az alábbi egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos bejelentések ügyében folytathat 

ellenőrzést:  

alapellátás, otthoni szakápolás, otthoni hospice ellátás, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos 

szolgáltatás, betegszállítás, intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási tevékenység, mentési 

tevékenységen belül rendezvény egészségügyi biztosítása, bentlakásos szociális vagy 

gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátás, önálló járóbeteg-szakellátást – 

ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat – és diagnosztikai 

szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői által 

nyújtott egészségügyi ellátások  

A benyújtást követően a panaszbejelentést a Hatóság megvizsgálja és szükség esetén a 

panaszbejelentőt 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.  
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A hatóság szükség esetén pl. helyszíni szemlét tart, szakfelügyelő főorvost kér fel a kivizsgálásra.  

A rendelkezésre álló tények, bizonyítékok alapján, amennyiben a panaszbejelentés megalapozott volt, 

hivatalból eljárást indít, valamint a panaszbejelentőt tájékoztatja.  

Amennyiben a hatóság nem indít eljárást, tájékoztatás egyéb jogérvényesítési lehetőségről (a 

szolgáltató, illetve fenntartó felé tehető panasz; bírósági út; alapvető jogok biztosa felé tehető 

bejelentés).  

 

Intézkedés:  

- a hatóság hivatalból indult eljárás során felhívja a szolgáltató figyelmét az elkövetett 

jogszabálysértésre és határozatban hívja fel annak megszüntetésére;  

- a hatóság hivatalból indult eljárás során egészségügyi bírság kiszabása mellett kötelezi az 

egészségügyi szolgáltatót a jogszabályban foglaltak betartására;  

- a hatóság etikai vétség gyanúja esetén etikai eljárást kezdeményez;  

- a hatóság bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz az illetékes szervnél  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

 

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése 

nem tartozik más - így különösen bírósági, államigazgatási - eljárás hatálya alá.  

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg 

megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés 

javaslatot is tartalmazhat.  

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos, illetőleg bejelentő által tett ismételt, továbbá a 

névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető.  

A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről 

(mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. A 

tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell 

utasítani.  

A panaszost, illetőleg a bejelentőt nem érheti hátrány a panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés 

megtétele miatt, kivéve ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel 

bűncselekményt vagy szabálysértést követetett el; másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott. Ilyen 

esetben a bejelentő adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv vagy 

személy részére átadhatóak.  

A panaszos, illetőleg a közérdekű bejelentést tevő személyes adatai csak a bejelentés alapján 

kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben 

e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő 

egyértelműen hozzájárult.  

A bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.  

Az ellenőrzés és annak eredménye alapján a hatósági eljárás lefolytatása az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint történik. 

 

Az ügyintézés határideje:  

 

A bejelentés kivizsgálása hatósági ellenőrzés keretében történik, melynek ügyintézési határideje 60 

nap.  

Az ellenőrzés eredménye alapján hivatalból indított eljárás ügyintézési határideje 60 nap  
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Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény;  

- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 

1997. évi XLVII. törvény;  

- az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény;  

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény;  

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;  

- az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. 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 egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a 

minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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9. A gyermekek és fiatalok táboroztatásával kapcsolatos teendők 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal/járási hivatal:  

 

Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

 

A táborozást szervezőknek a táborozás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban 

résztvevők várható számának megjelölésével a tervezett tábor megnyitása előtt legalább 6 héttel kell 

írásban megkeresni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező népegészségügyi feladatkörben eljáró 

hatóságot. 

 

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

 

Papír alapon, személyesen, illetve postai úton. 

Az ügyintézési határidőket a papír alapon beérkezett dokumentum beérkezését követő naptól kell 

számítani. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

 

A bejelentés díjmentes. 

 

Az ügymenet leírása:  

 

A bejelentés benyújtása történhet személyesen, postai úton vagy elektronikusan. A benyújtást 

követően a bejelentést megvizsgáljuk és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítjuk fel.  

Amennyiben a tábor bejelentésének benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóságnál történt, úgy az ügyfelet értesítjük az eljárás megindításáról, valamint a hiányzó 

dokumentumokat, adatokat bekérjük.  

A bejelentett táborhoz igazolást állítunk ki, melyet elektronikus úton megküldünk a tábor szervezője 

részére. A bejelentett táborban helyszíni ellenőrzést folytatunk le a hatályos jogszabályi előírások 

betartatása érdekében. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 

A gyermekek és tanulók 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, szabadidő szálláshelyeken (pl.: gyermek és ifjúsági csoportot 

fogadó üdülő, gyermeküdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor, nomád 

táborhely stb.) történő táboroztatást a tábor helye szerint illetékes népegészségügyi 

feladatkörében eljáró járási hivatalhoz kell benyújtani. 
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- A bejelentési kötelezettségről és a közegészségügyi követelményekről az egyes nem 

üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi 

feltételeiről szóló 37/2007.(VII.23.) EüM - SZMM együttes rendelet ad útmutatót. 

- A bejelentési kérelmet a tábor szervezőjének kell benyújtania. 

- A nem üzleti célú szálláshelyeket a jegyző veszi nyilvántartásba a nem üzleti célú 

közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet 

alapján.  

 

b) A kizárólag napközbeni ellátást nyújtó (napközis) táborokra a tanuló ifjúság üdülésének és 

táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 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 tanuló ifjúság 

üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM 

rendelet ad útmutatót.  

 

d) Ha a táborozás vándortábor jellegű a szervezőknek a kiindulási pont szerint illetékes járási 

hivatalt kell értesíteniük. 

 

Az ügyintézés határideje:  

 

Az általános ügyintézési határidő: azonnal, de legkésőbb 8 napon belül. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 

- A  tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) 

NM rendelet  

- Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi 

feltételeiről szóló 37/2007. (VII.23.) EüM - SZMM együttes rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:- 

  



30 
 

1. sz. BEJELENTŐLAP 

A TANULÓ IFJÚSÁG ÜDÜLTETÉSÉRŐL, TÁBOROZTATÁSÁRÓL A TÁBOROZTATÁS HELYE 

SZERINT ILLETÉKES JÁRÁSI/KERÜLETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FELÉ 

[A  tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) 

NM rendelet 2. § (1) (2) bekezdése alapján] 

Bejelentő adatai: 

A táborszervező megnevezése (cég, alapítvány, egyesület, magánszemély, egyéni vállalkozó, stb.): 

..…………………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………….………….. 

Címe (székhely):………………………………………………………………………………………………….. 

Adószám:..…………………………………………………………………………………….………………… 

A táborszervező képviseletére jogosult természetes személy neve: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Elérhetősége: tel.: ………………………………; e-mail: ……………………………………………………. 

Bejelentő természetes személy neve, címe (amennyiben nem azonos a fentiekkel): 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Elérhetősége: tel.: ……………………….………; e-mail: …………………………………..……………….. 

 

Táborvezető neve, elérhetősége: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………….……………………………… 

A táboroztatásra vonatkozó adatok: 

A tábor helye (pontos cím):……………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

A táboroztatás időpontja (-tól,-ig) nem folyamatos üzemelés esetén turnusonkénti 

időpontok:………………………………………………………………………................................................ 

…………………………………………………………………………………………….…………………….….. 

A tábor típusa: kereskedelmi szálláshelyen üzemelő tábor / magánszálláshelyen üzemelő tábor / 

csak napközben működő tábor, napközis tábor / nem üzleti célú közösségi, szabadidős 

szálláshelyen/nomád tábor, sátortábor 

 

A gyermekek étkeztetésének módja, gyakorisága: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………….……………………………… 

Orvosi ellátás lehetősége: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………….……………………………… 

A táborozásban résztvevők várható száma turnusonként, ahol ez nem értelmezhető, ott a várható 

összlétszám:  …………………… fő/ turnus; ………….... gyermek korosztály; ………….. fő kísérő/nap 

  …………………… összlétszám / tábor;  

 

Bejelentés helye, időpontja: ……………………………………..…, év ……………… hó …….… nap 

 

      ……………..……………………………………… 

      bejelentő aláírása (és céges pecsétlenyomata) 
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10. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel végzett 
tevékenység bejelentése  
 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal:  

 

Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

 

Elektronikusan csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését bizonyító csekkszelvényt, 

átutalás banki igazolását, mely szükséges a bejelentésre vonatkozó visszaigazolás megküldéséhez.  

 

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

 

Elektronikusan az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerében (OSZIR) található kémiai biztonsági 

szakrendszerben (KBIR).  

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

 

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

jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. melléklet V.2. pontja 

alapján 7.800 Ft/telephely. A díj megfizetésének módja történhet csekken, postai úton és banki 

átutalással is. A befizetés igazolása érdekében a szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum 

(csekkszelvény, átutalás teljesítéséről szóló dokumentum) elektronikus úton csatolható a 

bejelentéshez.  

 

Az ügymenet leírása:  

 

A veszélyes anyagokkal, illetőleg veszélyes keverékekkel folytatott tevékenységet, a tevékenység 

megkezdésével egyidejűleg be kell jelenteni az illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi 

feladatkörében eljáró járási hivatalánál.  

A bejelentés elektronikus úton, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szakrendszeri Információs 

Rendszeren keresztül történik, melyhez regisztráció szükséges. Regisztrálni a 

www.antsz.hu/regisztráció honlapon lehet, ha a bejelentő korábban még nem regisztrált. Ezt követően 

az ott megadott e-mail címre megérkező felhasználónév és jelszó segítségével tud az elektronikus 

rendszerbe belépni. A regisztráció elfogadása általában 1-2 napon belül történik meg.  

Az elektronikus bejelentés adatai között szerepel azoknak a veszélyes anyagoknak, veszélyes 

keverékeknek a megnevezése, amelyekkel a tevékenység folyik. A bejelentés elfogadásáról az 

illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala dönt szintén 

elektronikus úton. A bejelentő a bejelentés visszaigazolására azonosító kódot kap.  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény.  
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Az ügyintézés határideje:  

 

A bejelentésről azonnal, de legkésőbb 8 napon belül dönteni kell a Heves megyei kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörében eljáró illetékes járási hivatalának. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény  

- A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 

- az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 

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

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

 

https://www.antsz.hu/oszir/kemiai_biztonsagi_szakrendszer  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:  

 

https://www.antsz.hu/oszir/kemiai_biztonsagi_szakrendszer 
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11. Kozmetikai termék gyártási tevékenységének bejelentése 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal/járási hivatal:  

 

Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

 

Az igazgatási szolgáltatási díj 12 600 Ft befizetését igazoló csekkszelvény másolata vagy az átutalást 

bizonyító dokumentum 

 

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

 

A gyártás helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) 

hivatalnál, a gyártási tevékenység megkezdését megelőzően 30 nappal. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

 

Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklet III.1. pontja alapján 12.600 Ft. Az igazgatási szolgáltatási 

díj befizetésének módja: csekken, postai úton és átutalással is lehetséges. 

 

Az ügymenet leírása:  

 

A kozmetikai termék gyártójának a gyártási tevékenységéről - annak megkezdését megelőzően 30 

nappal - bejelentést kell tennie az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi 

kerületi) hivatalnak. A bejelentés tartalmi követelményei a jogszabályban meg vannak határozva. 

Ugyancsak bejelentés köteles a tevékenység felfüggesztése, leállítása és a bejelentésben történt 

változás is, melyet szintén 30 napon belül kell megtenni.  

A gyártási tevékenység bejelentésének tartalmaznia kell: a kozmetikai termék gyártójának nevét, 

székhelyét, telephelyét, elérhetőségi adatait, a gyártási tevékenységet végző üzeme címét, az 

előállításra kerülő kozmetikai terméktípusát, az 1223/2009/EK rendelet II-VI. mellékletéhez tartozó 

preambulumban foglaltak szerint 

 

Alapvető eljárási szabályok:  

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény.  

 

Az ügyintézés határideje:  

 

A bejelentésről azonnal, de legkésőbb 8 napon belül dönteni kell a Heves megyei kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörében eljáró illetékes járási hivatalának. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  
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- a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 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 

- 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;  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:-  
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12. Egészségügyi kártevőírtó tevékenység bejelentése 
 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal:  

 

Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

 

Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére irányuló, a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentést a 

szolgáltató lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani. 

A kártevőirtó tevékenységre irányuló bejelentés tartalmazza az egészségügyi kártevőirtó 

tevékenységet személyesen végző foglalkoztatott személy 

- nevét és születési idejét, valamint 

- szakképzettségét igazoló oklevele, bizonyítványa számát, kiállítója megnevezését, vagy akinek 

szakmai gyakorlatát a feladatra kijelölt szerv vagy hatóság az egészségügyi miniszter által 

szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai 

gyakorlaton alapuló elismeréséről szóló rendeletben foglaltak szerint elismerte az erről szóló 

határozat számát, kiállításának időpontját, valamint 

- a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet vagy valamely 

résztevékenységet csak az előző pont szerinti foglalkoztatott személy végzi. 

 

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

 

Papír alapon az illetékes járási hivatal népegészségügyi feladatot ellátó osztályán, vagy a 

kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a 

kormányablakban. 

 

Elektronikus ügyintézés: személyes egyeztetés mellett lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. melléklet VI.31. pontja, és az 

NNK 4549-1/2020/KBKHF levele alapján 11 000 Ft igazgatás szolgáltatási díjat kell fizetni. 

 

Az ügymenet leírása:  

 

A bejelentés benyújtása történhet személyesen, postán vagy a kormányablakban, esetleg 

elektronikusan.  

Amennyiben a bejelentés benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál 

történt, az ügyet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. § alapján 

átteszi az hatáskörrel és illetékességgel rendelkező járási hivatalnak.  

A bejelentés benyújtását követően a hatóság azt megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet 

hiánypótlásra szólítja fel. Ha a tényállás tisztázása során szükséges, felhívhatja az ügyfelet okirat 
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vagy más irat bemutatására. Az ügyfél az iratot másolatban is benyújthatja, ha nyilatkozik arról, hogy 

az eredetivel mindenben megegyezik.  

A kártevőirtó tevékenységre irányuló bejelentés nem vehető tudomásul, ha ellenőrzés alapján a 

bejelentő szolgáltatónál a tevékenység céljára szolgáló telephelye(i) tekintetében a biocid termékek 

engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII:28.) Korm. 

rendelet szerinti előírások betartásának, valamint ennek a tevékenység végzésének a személyi, 

szakmai, tárgyi feltételei nem biztosítottak. 

A tudomásul vételhez szükséges személyi és tárgyi feltételeinek meglétét az ügyintéző helyszíni 

szemle keretében ellenőrzi a kártevőirtó telephelyén, előre egyeztetett időpontban.  

A bejelentés akkor vehető tudomásul és akkor kerül nyilvántartásba, ha a kérelmező szolgáltatónál a 

tevékenység céljára szolgáló valamennyi telephelye tekintetében biztosítottak az egészségügyi 

kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. 

(VIII. 7.) EMMI rendelet, valamint a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának 

egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti – különösen az irtószerek szállítására, 

tárolására és felhasználására vonatkozó - előírások betartásának feltételei.  

Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző személy szakképzettségétől függően kártevőirtó 

engedély a miniszteri rendeletben meghatározott valamely résztevékenységre is adható.  

A rendelkezésre álló tények, bizonyítékok alapján a hatóság érdemi döntést hoz: megfelelőségi 

nyilatkozatot tesz és hatósági nyilvántartásba veszi. Amennyiben a megfelelőségi nyilatkozat nem 

állítható ki, akkor annak megtagadásáról határozati formában rendelkezik és az eljárást megszünteti.  

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 

Az ügyintézés határideje: 30 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI.  törvény 

- az egészségügyi államigazgatási szervkijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet  

- az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység 

szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI  

- a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV törvény  

- a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet  

- a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998 (VI.3.) NM rendelete  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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13. Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása, felülvizsgálata 
 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal:  

 

Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala  

 

- 1000 m3/nap mennyiségnél kisebb kapacitású és 5000 főnél kevesebb állandó népességet 

ellátó vízellátó rendszerek esetében  

- évi átlagban 10 m3/nap mennyiségnél több vizet szolgáltató vagy 50 főt meghaladó állandó 

népességet ellátó ivóvízellátó rendszerek esetében 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

 

Ivóvízbiztonsági tev jóváhagyása esetén a kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

- kérelmező neve, lakcíme (székhelye),  

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

elérhetőségének megjelölésével,  

- a jóváhagyásra irányuló kérelemhez az üzemeltető az Országos Közegészségügyi Intézett (a 

továbbiakban: OKI) szakvéleményét csatolja,  

- vízbiztonsági terv, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. számú mellékletében 

meghatározott tartalmi követelményekkel  

 

Ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata esetén a kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

- kérelmező neve, székhelye  

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

elérhetőségének megjelölésével,  

 

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

legalább az alábbiakra terjedjen ki:  

a) az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak teljesülése,  

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

kockázatkezelés értékelése,  

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

vagy határérték-túllépés esetén  

 

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

 

A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton, valamint az elektronikus ügyintézés és a 

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

úton.  

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  
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Ivóvízbiztonsági tev jóváhagyása esetén: 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM 

rendelet) 1. sz. melléklet IV. 18. pont a) alpontja alapján az évi átlagban 50 000 főnél kevesebbet 

ellátó vízmű esetében 96 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

 

Ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata esetén: 

Az EüM rendelet 1. sz. melléklet IV. 18. pont a) alpontja alapján az évi átlagban 50 000 főnél 

kevesebbet ellátó vízmű esetében 48 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

 

Az ügymenet leírása:  

 

Ivóvízbiztonsági tev jóváhagyása esetén: 

A fogyasztók számára évi átlagban 10 m3/nap mennyiségnél több vizet szolgáltató vagy 50 főt 

meghaladó állandó népességet ellátó ivóvízellátó rendszerek vízbiztonság-irányítási rendszerét 

ivóvízbiztonsági tervben kell rögzítenie az üzemeltetőnek.  

Az ivóvízbiztonsági terv tartalmi követelményeit a Korm. rendelet 6. számú melléklet tartalmazza.  

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

történő üzemeltetéssel biztosított a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása.  

Szükség esetén az ivóvíz-szolgáltatás helye szerinti illetékes járási hivatal a jóváhagyó határozatban 

az ivóvízbiztonsági tervben foglaltakon túl további feltételeket határoz meg, az ivóvízminőség 

biztonságának és elfogadhatóságának folyamatos, következetes biztosítására, valamint az 

ivóvízbiztonsági terv továbbfejlesztésére vonatkozóan.  

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

hiánypótlásra vagy okirat bemutatására szólítja fel.  

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a jóváhagyásról. 

 

Ivóvízbiztonsági tev felülvizsgálata esetén: 

Az üzemeltetőnek az ivóvízbiztonsági terv közegészségügyi felülvizsgálatát az aktualizált 

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

következőkre terjed ki:  

a) az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak teljesülése,  

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

kockázatkezelés értékelése,  

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

vagy határérték-túllépés esetén.  

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

hiánypótlásra vagy okirat bemutatására szólítja fel.  

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a jóváhagyásról. 

 

Alapvető eljárási szabályok:  

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.  

 

Az ügyintézés határideje:  
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Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 14/B. § (6) 

bekezdése alapján 45 nap.  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, 

- 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;  

- 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;  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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14. Éves vízminőség vizsgálati program jóváhagyása 
 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal:  

 

Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala  

 

- 1000 m3/nap mennyiségnél kisebb kapacitású és 5000 főnél kevesebb állandó népességet 

ellátó vízellátó rendszerek esetében  

- évi átlagban 10 m3/nap mennyiségnél több vizet szolgáltató vagy 50 főt meghaladó állandó 

népességet ellátó ivóvízellátó rendszerek esetében 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

- kérelmező neve (székhelye),  

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

elérhetőségének megjelölésével  

Csatolandó dokumentumok:  

- a jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell az ivóvíz vizsgálati ütemtervet 

 

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

 

A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton, valamint az elektronikus ügyintézés és a 

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

úton.  

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

 

A közigazgatási hatósági eljárásért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási 

eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft 

 

Az ügymenet leírása:  

 

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

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

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

jóváhagyott ivóvíz-vizsgálati program szerint ellenőrizze.  

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

hiánypótlásra vagy okirat bemutatására szólítja fel.  

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a jóváhagyásról. 

 

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

 

Az ügyintézés határideje:  

 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 14/B. § (8) 

bekezdése alapján teljes eljárásban 60 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, 

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

rendelet; 

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény;  

- 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;  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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15. Vízmintavételi helyek jóváhagyása 
 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal:  

 

Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala  

 

- 1000 m3/nap mennyiségnél kisebb kapacitású és 5000 főnél kevesebb állandó népességet 

ellátó vízellátó rendszerek esetében  

- évi átlagban 10 m3/nap mennyiségnél több vizet szolgáltató vagy 50 főt meghaladó állandó 

népességet ellátó ivóvízellátó rendszerek esetében 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

- kérelmező neve (székhelye),  

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

elérhetőségének megjelölésével  

Csatolandó dokumentumok:  

- a jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell az vízmintavételi hely(ek) adatait 

 

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

 

A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton, valamint az elektronikus ügyintézés és a 

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

úton.  

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

 

A közigazgatási hatósági eljárásért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási 

eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft 

 

Az ügymenet leírása:  

 

Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét a jóváhagyott mintavételi 

pontokon ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

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

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

hiánypótlásra vagy okirat bemutatására szólítja fel.  

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a jóváhagyásról. 

 

Alapvető eljárási szabályok:  

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.  
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Az ügyintézés határideje:  

 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 14/B. § (8) 

bekezdése alapján teljes eljárásban 60 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, 

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

rendelet; 

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény;  

- 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;  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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16. Ivóvíz-határérték alóli eltérési engedély, vízminőségi jellemző 
alóli felmentés 
 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal:  

 

Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala  

 

- 1000 m3/nap mennyiségnél kisebb kapacitású és 5000 főnél kevesebb állandó népességet 

ellátó vízellátó rendszerek esetében  

- évi átlagban 10 m3/nap mennyiségnél több vizet szolgáltató vagy 50 főt meghaladó állandó 

népességet ellátó ivóvízellátó rendszerek esetében 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

- kérelmező neve (székhelye),  

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

elérhetőségének megjelölésével  

Csatolandó dokumentumok:  

- a jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell 3 egymást követő év ivóvíz-vizsgálati eredményét. 

 

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

 

A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton, valamint az elektronikus ügyintézés és a 

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

úton.  

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet IV.5. 

pontja alapján 38 400 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

 

Az ügymenet leírása:  

 

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

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

ellenőrizze. 

A radioaktív paraméterek és radionuklidok 3 egymást követő évben nem minden esetben maradnak 

kimutatási határ alatt, de egy érték sem éri el a parametrikus érték 50%-át az illetékes hatóság 6 évre 

felmentést adhat.  

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

hiánypótlásra vagy okirat bemutatására szólítja fel.  

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a jóváhagyásról. 
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Alapvető eljárási szabályok:  

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.  

 

Az ügyintézés határideje:  

 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 14/B. § (8) 

bekezdése alapján teljes eljárásban 60 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, 

- 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  

- 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;  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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17. Közfürdők üzemeltetési szabályzatának engedélyezése 
 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal:  

 

Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

- kérelmező neve (székhelye),  

- a kérelem tárgya, az érintett medencés közfürdő adatai  

Csatolandó dokumentumok:  

- a jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a medencés közfürdő a közfürdők létesítésének és 

üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet 1. § (3) és 

(8) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket 

 

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

 

A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton, valamint az elektronikus ügyintézés és a 

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

úton.  

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet IV.3. 

pontja alapján 34 900 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

 

Az ügymenet leírása:  

 

Az üzemeltető köteles gondoskodni a biztonságos fürdőzés feltételeiről. A biztonságos fürdőzés 

követelményeit, feltételeit a fürdő üzemletetési szabályzata tartalmazza. 

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

hiánypótlásra vagy okirat bemutatására szólítja fel.  

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a jóváhagyásról. 

 

Alapvető eljárási szabályok:  

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.  

 

Az ügyintézés határideje:  

 

Hiánytalanul előterjesztett kérelem, tisztázott tényállás esetén és ellenérdekű ügyfél hiányában 

(sommás eljárás) 8 nap, egyébként (teljes eljárás) 60 nap. 
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Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, 

- 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  

- 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;  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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18. „TILOS A DOHÁNYZÁS”, „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” 
egyedi felirat engedélyezése 
 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal:  

 

Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

- kérelmező neve (székhelye),  

- a kérelem tárgya 

Csatolandó dokumentumok:  

- a jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a dohánytermékek előállításáról, forgalomba 

hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi 

bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) Korm. rendelet 11. § (2) 

bekezdésa9 és b) pontjában felsorolt indokokat, az engedélyeztetni kért grafika tervét, 

elhelyezésének részletes leírását. 

 

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

 

A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton, valamint az elektronikus ügyintézés és a 

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

úton.  

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet XIII.3. 

pontja alapján 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

 

Az ügymenet leírása:  

 

Az üzemeltető köteles gondoskodni a nemdohányzók védelme érdekében, azok testi egészségének 

megóvásáról. A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, 

helyiségeket, közterületeket, valamint nemdohányzó intézményeket meghatározott tartalmú és 

formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával jelölni kell. 

A „TILOS A DOHÁNYZÁS”, „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” felirat eltérő alkalmazását a 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatal engedélyezi. 

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

hiánypótlásra vagy okirat bemutatására szólítja fel.  

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a jóváhagyásról. 

 

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

 

Az ügyintézés határideje:  

 

Hiánytalanul előterjesztett kérelem, tisztázott tényállás esetén és ellenérdekű ügyfél hiányában 

(sommás eljárás) 8 nap, egyébként (teljes eljárás) 60 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, 

- 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  

- 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;  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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19. Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése 
 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal:  

 

Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

- kérelmező neve (székhelye),  

- a kérelem tárgya 

Csatolandó dokumentumok:  

- a jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (5) 

bekezdés d) és e) pontja szerinti esetekben, a zárt légterű helyiség műszaki leírását. 

 

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

 

A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton, valamint az elektronikus ügyintézés és a 

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

úton.  

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

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

pontja alapján 40 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

 

Az ügymenet leírása:  

 

Az üzemeltető köteles gondoskodni a nemdohányzók védelme érdekében, azok testi egészségének 

megóvásáról. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetekben a 

munkavállalók részére zárt légterű dohányzóhely kijelölését a népegészségügyi feladatkörben eljáró 

járási hivatal engedélyezi. 

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

hiánypótlásra vagy okirat bemutatására szólítja fel.  

A hatóság a megadott adatok alapján határozatban dönt a jóváhagyásról. 

 

Alapvető eljárási szabályok:  

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.  

 

Az ügyintézés határideje:  
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Hiánytalanul előterjesztett kérelem, tisztázott tényállás esetén és ellenérdekű ügyfél hiányában 

(sommás eljárás) 8 nap, egyébként (teljes eljárás) 60 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, 

- 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  

- 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;  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 

 


