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Közegészségügyi Hatósági eljárások 

 

A katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai 

Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt 

álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. §-a 

szerinti kijelölés szerint a Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  

a 7. § a) és b) pontja tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 

különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

Illetékesség: 

A Korm. r. 1. § (1) rendelet hatálya kiterjed 

a)  a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 13. pontja szerinti 

honvédségi szervezetekre (a továbbiakban: Honvédség), valamint a Katonai 

Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ), továbbá 

b) a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett 

minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanon a honvédelmi érdeket is szolgáló 

telepített munkahelyre, illetve ideiglenes munkahelyre és 

c) azon gazdasági társaságokra, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a miniszter. 

d) (2) E rendelet hatálya nem terjed ki a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 

1997. évi LXXXIII. törvény szerinti, az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott 

tevékenységre. 

e) (3) E rendelet rendelkezéseit 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 (a továbbiakban: Eár.) rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. 

f) 2. § A Kormány katonai egészségügyi államigazgatási szervként a minisztert jelöli ki. 

 

Hatáskör: 

A katonai egészségügyi államigazgatási szerv hatósági hatáskörében ellátja: 

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

– 4. § (1) bekezdés b) és d), f), h), j), l), n), p), r) pontja, 

– 4. § (3) bekezdése, 

– 4. § (4) bekezdés b) és c) pontja, 

– 4. § (6) bekezdés a)-e) és g) pontja, 

– 4/B. § (1) és (3) bekezdése, 
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– 4/C. § (2) bekezdése, 

2. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

‒ 47. § (4) bekezdése, 

‒ 52. § (3) bekezdése, 

‒ 52/A. §-a, 

‒ 58. § (3), (5), (7)-(9) bekezdése, 

‒ 60. § (2) bekezdése, 

‒ 64. § (3) bekezdése, 

‒ 65. §-a, 

‒ 68. § (2) és (3) bekezdése, 

‒ 70/A. § (1) és (2) bekezdése, 

‒ 72. § (2) bekezdése, 

‒ 74. § (1) bekezdése, 

‒ 108. § (1) bekezdése, 

‒ 123. §-a, 

3. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes   

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (9) bekezdése, valamint 7. § (1) és (2) 

bekezdése, 

4. kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 

– 6-8. §-a, 

– 29. § (1) és (2) bekezdése, 

– 32. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, 

5. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. 

törvény 23. §-a  

6. A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre 

vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 9. § (1) 

bekezdése szerinti feladatokat. 

 

Végrehajtott/ellátott tevékenységek: 

A katonai egészségügyi államigazgatási szerv az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény rendelkezéseit alkalmazza. 

 

I. Hatósági ellenőrzés 

II. Szakhatósági tevékenység 

III. Panaszok, közérdekű bejelentések elbírálása 

IV. Szakvéleményezési tevékenység 
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I. Hatósági ellenőrzés 

Ügyleírás 

 

A hatóság a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével hivatalból eljárást indíthat, a 

kérelemre indult eljárást jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén folytathatja. 

Hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét, 

valamint felülvizsgálhatja a saját és a felügyelete alá tartozó hatóság döntését és eljárását. 

 

A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 

betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

 

A hatósági ellenőrzés megindítására vonatkozó általános szabályok: 

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

 

– (1) A hatósági ellenőrzés hivatalból indul meg, azt a hatóság a hivatalbóli eljárás szabályai 

szerint folytatja le. 

– (2) Hatósági ellenőrzését az ügyfél is kérheti, kivéve, ha 

a) a kérelem benyújtásának időpontjában a hatóság előtt arra vonatkozóan hatósági 

ellenőrzés, vagy az alapján eljárás van folyamatban, 

b) a hatóság az ügyfélnél egyébként folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot, 

c) törvény kizárja, vagy 

d) a hatóság ugyanazon ügyfél kérelmére az újabb kérelem benyújtását megelőző egy 

éven belül lefolytatott ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel, kivéve, ha a kérelem 

benyújtására az ellenőrzés lefolytatását követően felmerült ok vagy körülmény miatt 

kerül sor. 

– (3)  Kérelemre elrendelt hatósági ellenőrzés esetén helye van az eljárás megszüntetésének, 

ha az ügyfél eljárási költség előlegezési kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

Ügyintézés menete 

  

Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást, vagy ha a 

feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását 

kezdeményezi. 

Ügyintézési határidő 

  

A Hatósági ellenőrzés határideje a munkavédelemről szóló1993. évi XCIII. törvény 83/D (1) 

bekezdése szerinti esetekben negyvenöt nap, egyéb esetben 30 nap. 
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II. Szakhatósági tevékenységek 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján: 

 

A Kormány az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. 

évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

– Szakhatóságot kell bevonni a használatbavételi engedélyezési eljárásba, ha az építési 

engedély megadásához a szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy ha az 

építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság 

állásfoglalásának tartalmát érinti. 

– (2) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 343/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet] 2/A. § (1) bekezdésében kijelölt építésügyi főhatóság eljárásában 

szakhatóságként működnek közre 

a) az építményfajtára vonatkozó építésügyi követelmények érvényre juttatásával 

kapcsolatos szakkérdésben a nem építésügyi főhatóságnak minősülő építésügyi 

hatóságok, valamint 

b) azok a hatóságok, amelyek az a) pont szerinti építésügyi hatóság eljárásában 

szakhatóságként jártak volna el. 

 

1. Üzlet és szálláshely működésének engedélyezésére vonatkozó eljárás 

szakhatóságként való közreműködés 

 

Magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt üzlet működésének 

engedélyezése esetében: „A higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és 

dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 

követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére 

vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítése.” A kizárólag kereskedelmi üzletben 

forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési 

engedélyezése, ahol az elsőfokon eljáró szakhatóságként a Honvédelemért felelős 

miniszter van kijelölve. 

 Ügyintézési határidő: 21 nap 
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Ügyleírás 

A honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt üzlet működési engedélyezési 

eljárását lefolytató hatóság megkeresésére a munkavédelemi követelmények teljesítésének 

ellenőrzése, szakhatósági állásfoglalás kiadása. 

 

Útépítés engedélyezése. „Annak elbírálása, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi 

védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett 

biztosíthatóak-e.”  

Az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett utak 

építésének engedélyezésére irányul, ahol elsőfokon eljáró szakhatóságként a Honvédelemért 

felelős miniszter van kijelölve. 

 Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Szükséges nyomtatványok Nincs. 

 

Ügyintézés menete 

  

A szakhatósági eljárás a szálláshely, üzlet működési engedélyezése ügyében eljáró hatóság 

megkeresésével indul, és a munkavédelmi követelmények teljesítésének ellenőrzése alapján 

szakhatósági állásfoglalás kiadásával zárul.  

  

Ügyintézési határidő 

  

A Hatóságnak az eljárás megindulását, vagy megindítását követően az ügyintézési határideje 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény értelmében: 

 

– b) sommás eljárásban nyolc nap, 

– c) teljes eljárásban hatvan nap. 

 

III. Szakkérdés vizsgálat 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 28. § 5. 

melléklet I./3. pontja alapján vizsgálandó szakkérdésben szakvéleményt ad: 

 

A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások 

felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosító nélküli fogyaszthatóságát, 

felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől 

(lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel. 

veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az 

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően. 
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II. Panaszok és közérdekű bejelentések elbírálása 

 

Vonatkozó jogszabályok 

  

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény  

 

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

elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá.   

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

megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. 

  

 Szükséges nyomtatványok Nincs. 

 

Ügyintézés menete 

  

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel 

összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez (a továbbiakban: eljárásra jogosult szerv). 

Az eljárásra jogosult szerv a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt meghallgatja, ha azt a 

panasz vagy a közérdekű bejelentés tartalma szükségessé teszi. 

  

Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak 

mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt 

haladéktalanul értesíti. 

 

Ügyintézési határidő 

  

A panaszt és a közérdekű bejelentést – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az eljárásra 

jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni. A 

vizsgálat időtartama a három hónapot nem haladhatja meg. 

 

  



7 

 

IV. Szakvéleményezési tevékenység 

  

Ügyleírás 

A katonai építésügyi hatóság építésügyi eljárásaiban a közegészségügyi-járványügyi 

követelmények teljesítésének ellenőrzése, szakvélemény kiadása. 

  

Szükséges nyomtatványok Nincs. 

 

Ügyintézés menete 

 A szakvéleményezési eljárás az ügyében eljáró katonai építésügyi hatóság megkeresésével 

indul, és a közegészségügyi-járványügyi követelmények teljesítésének ellenőrzése alapján 

szakvélemény kiadásával zárul.  
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V. Az eljárásra vonatkozó valamennyi jogszabályhelyek megjelölése 

Eljárás 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.); 

 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

 A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 

 „a katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a 

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi 

joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-

járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. §-a szerinti kijelölés alapján, figyelemmel „az 

egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény (a 

továbbiakban: Ehi.tv.)  

Szakhatósági feladatok 

 Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet     

Építési követelményekről 

 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet (OTÉK); 

 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

 

Természetes fürdővizek és fürdőhelyek követelményeiről 

 

 a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 

kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 

 a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

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

rendelet alapján nem engedélyezett a fürdőzés az alábbi esetekben:  

o balesetveszélyes helyszíneken (pl. hajóútban, hidak, kikötők, kompátkelők, 

vízkivételi mű 100 m-es körzetében) 

o egészségre ártalmas vagy fürdési tilalom alatt álló vizekben 

o határvizekben vagy a városok belterületén levő szabadvizekben, a kijelölt 

fürdőhelyek kivételével 

 a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII.28.) 

IRM rendelet 

 az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

 a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
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Egyéb szálláshely követelményeiről 

 a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. 

rendelet; 

 a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet; 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.); 

 a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,  

 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. törvény,  

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 

 

Orvosi rendelő követelményeiről 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

 Az egészségügyi szolgáltatások engedélyezését az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet  

 

Közfürdő követelményeiről 

 a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 

37/1996. (X. 18.) NM rendelet 

 a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 

Ivóvíz követelményeiről 

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

Korm. rendelet (a) ivóvíz minőség, b) az ivóvízzel érintkező anyagok minőségi 

megfelelőségének biztosítása) 

 Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

 az egyes kormányrendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez 

kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

szóló 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

 a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 

 az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet  

 a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 

Szennyvíz  

 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  
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Szilárd hulladék 

 A település szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) Eüm rendelet 4. § (2) bekezdés, A 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 13. § (1) 

 a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 

1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet  

Kémiai biztonság 

 a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes 

rendelet 

 a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény  

 Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység bejelentéséről szóló 2000. évi XXV. 

törvény a kémiai biztonságról 29. § 

 A veszélyes anyagok/keverékek „A csomagolás, tárolás, szállítás” 2000. évi XXV. 

törvény 14. § (5), 15. §; 21.§ (4) 

 A veszélyes anyagok/keverékek címkével rendelkeznek 2000. évi XXV. törvény 17. § 

 A veszélyes anyagok/keverékek felhasználása 2000. évi XXV. törvény 20. § (3), (7), 21. 

§ (3) 

 Kockázatbecslési dokumentáció rendelkezésre áll 2000. évi XXV. törvény 19. § 

 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

(A munkavállalók tájékoztatása, oktatása megtörténtéről 9. § (1) 

 a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 

illetve 

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

Levegő 

 a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Dohányzás  

 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; 

Szabványok 

 MSZ 13690-3: 1989 Fürdővíz. Minősítés bakteriológiai vizsgálat alapján. 

 MSZ 15234-2012 szabvány (Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással) 

 MSZ 15236-2013 szabvány (Uszodák és fürdők vízkezelése. Szűrők.) 

 MSZ EN 15288-1 szabvány (1. rész: A tervezés és a kivitelezés biztonsági 

követelményei) 
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 MSZ EN 15288-2 szabvány (2. rész: Az üzemeltetés biztonsági követelményei.) 
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Szakterületek ügyleírása bontásban 

 

I. Természetes fürdő 

 

 a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 

kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 

 a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

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

rendelet alapján nem engedélyezett a fürdőzés az alábbi esetekben:  

o balesetveszélyes helyszíneken (pl. hajóútban, hidak, kikötők, kompátkelők, 

vízkivételi mű 100 m-es körzetében) 

o egészségre ártalmas vagy fürdési tilalom alatt álló vizekben 

o határvizekben vagy a városok belterületén levő szabadvizekben, a kijelölt 

fürdőhelyek kivételével 

 a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII.28.) 

IRM rendelet 

 az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

 a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

A fürdőzés csak kijelölt fürdőhelyen és a fürdővíz használatának engedélyezését követően 

ajánlott. A nem kijelölt fürdőhelyek mind balesetveszély, mind fertőzésveszély szempontjából 

nagyobb kockázatot jelentenek. Nincsenek kialakítva a fürdőzés higiénés feltételei és nem 

végeznek vízminőség vizsgálatot sem, így még információnk sem lehet arról, ha a víz ártalmas 

az egészségre. 

A fürdővizek minőségi ellenőrzése a járványügyi készültség ideje alatt is kötelező, a Korm. 

rendelet előírásait ezen a téren is maradéktalanul be kell tartani. A mintavételi ütemtervet az 

alábbi szabályok figyelembevételével kell összeállítani és végrehajtani. 

o Ha a fürdési idény 56 napos, vagy annál rövidebb, egy idény előtti és legalább 2 

idény során vett minta szükséges, 

o Ha a fürdési idény hossza 57 és 92 nap közötti egy idény előtti és legalább 3 idény 

során vett minta szükséges, 

o Az idény előtti minta levételére a fürdési idény kezdete előtt lehetőleg kevesebb, 

mint 14 (de maximum 21) napon belül kerüljön sor, 

o A mintavételek tervezett időpontja között nem telhet el egy hónapnál több idő. 

A szolgáltatási tevékenység ügyleírása 

A természetes fürdőhely üzemeltetésére irányuló tevékenység fürdési célra engedélyezett víz 

és a hozzá tartozó vízparti területen folytatott engedélyköteles szolgáltatási tevékenység, amely 

keretében a szolgáltató az általa fürdőhelyként üzemeltetett kijelölt helyen fürdés lehetőségét 

biztosítja. 
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A fürdőhelyet üzemeltetni csak az üzemeltetést engedélyező határozat véglegessé válását 

követően szabad a 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet, valamint a 46/2001. (XII.27.) BM rendelet 

előírásainak betartása mellett. 

o Fürdőhely üzemeltetője: a fürdőhely tulajdonosa, vagy akire a tulajdonos a 

fürdőhely üzemeltetéséhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítését írásbeli 

megállapodásban átruházta 

A szolgáltatási tevékenység engedélyezése (természetes fürdőhely üzemeltetésére irányuló 

tevékenység) 

A természetes fürdőhely üzemeltetése a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (a 

továbbiakban: HM HF) által lefolytatott kijelölési eljárás alapján végezhető. A HM HF a 

vízparti terület tulajdonosának kérelmére folytatja le a természetes fürdőhely üzemeltetésére 

irányuló kijelölési eljárást, melynek keretében dönt az üzemeltetni kívánt fürdőhely 

kijelöléséről, továbbá ennek keretében a fürdővíz fürdési célú használatával összefüggésben a 

következőkről:  

o megjelöli a fürdési idény (az átlagos napi fürdőzőszámra tekintet nélkül a fürdőhely 

üzemeltetője által kérelmezett és az engedélyező hatóság határozatában megállapított 

időszak) tartamát, 

o meghatározza a fürdővíz minőségének ellenőrzését szolgáló mintavételeknek a 

jogszabályi követelmények szerint kialakított ütemtervét, kijelöli a védőterületet.  

Az engedélyezési eljárás célja 

Az engedélyhez kötött szolgáltatási tevékenység esetében az engedélyezési eljárás célja, hogy 

a jogszabályban rögzített anyagi jogi feltételek meglétének ellenőrzése útján biztosítsa a 

természetes fürdőhely üzemeltetésére irányuló tevékenység biztonságos folytatását, valamint 

azt, hogy az azt igénybe vevők minőségi szolgáltatáshoz jussanak.  

Az engedélykérelem benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek 

 

A természetes fürdőhely üzemeltetésére irányuló tevékenység végzésére irányuló kérelmet 

írásban lehet benyújtani a HM HF-nél. 

A kérelmet a fürdőhely üzemeltetésének tervezett megindítása előtt legalább 30 nappal kell 

benyújtani.  

A kérelemben meg kell jelölni 

1. a kérelmező nevét; 

2. a kérelmező lakóhelyét, (szervezet esetén) székhelyét; 

3. a természetes fürdőhely üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kifejezett kérelmet. 
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A kérelemhez csatolni kell mindazokat a dokumentumokat, amelyek alapján megállapítható, 

hogy a kérelmező teljesíti a természetes fürdőhely üzemeltetésére irányuló tevékenység 

jogszabályi követelményeit. Ennek keretében a fürdőhely üzemeltetője benyújtja az 

üzemeltetési feltételeknek eleget tevő üzemeltetési szabályzatot. Az üzemeltetési szabályzatnak 

a fürdőhely szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, 

technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat kell 

tartalmaznia.  

Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok 

A természetes fürdőhely kijelölése iránti eljárásban szakhatóságok működnek közre. E 

hatóságokat nem kell a fürdőhelyet üzemeltetni kívánó szolgáltatónak megkeresnie, ezt az 

engedélyezési eljárást lefolytató hatóság (HM HF) teszi meg.  

A részt vevő szakhatóságok - a Kormány kijelölése alapján - az alábbiak:  

1. belső határszakaszon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen - az államhatár 

rendje fenntarthatóságának szakkérdésében -, első fokú eljárásban a fürdővíz helye 

szerint illetékes rendőrkapitányság, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint 

illetékes rendőr-főkapitányság, 

2. a külső határon lévő határvízen - az államhatár rendje fenntarthatóságának 

szakkérdésében -, első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint 

illetékes határrendészeti kirendeltség, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint 

illetékes rendőr-főkapitányság, 

3. dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén - annak elbírálása kérdésében, hogy a 

vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen 

történő fürdés nem veszélyezteti-e a hajók közlekedését -, első fokú eljárásban az 

illetékes vízirendészeti rendőrkapitányság, másodfokú eljárásban az illetékes rendőr-

főkapitányság, 

4. dunai és tiszai fürdőhely esetén - annak elbírálása kérdésében, hogy a fürdőhely 

kijelölése során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai 

biztosíthatók-e -, első fokú eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági 

Főosztály vezetője, másodfokú eljárásban a honvédelemi miniszter, 

5. - a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a 

lehetséges szennyezések megállapításának kérdésében -, első fokú eljárásban a fürdővíz 

helye szerint illetékes  környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, 

másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőség, valamint 

6. a vízi út 50 méteres körzetében és a kikötő, átkelőhely, hajózási létesítmény 

környezetében található kijelölendő fürdőhely esetén - a biztonságos hajózás feltételei 

érvényesíthetősége megállapításának kérdésében -, első fokú eljárásban a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatala, másodfokú eljárásban 

a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja működik közre szakhatóságként. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1%26docid=A1000323.KOR%26cel=P(23)B(2)p(a-e)#xcel
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1%26docid=A1000323.KOR%26cel=P(23)B(2)p(a-e)#xcel
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Az eljárásban előzetes szakhatósági állásfoglalás kérésére nincs lehetőség. 

Az engedélyezési eljárás lefolytatása 

Az engedélyezési eljárás megindításáról a HM HF a kérelmezőt értesíti, amely értesítésnek 

tartalmaznia kell a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó rövid tájékoztatást is, továbbá arra 

vonatkozó tájékoztatást, hogy ha az eljárásban ellenérdekű ügyfél nem vesz részt és a hatóság 

az előírt határidőben nem hoz döntést, másik hatóság vagy szakhatóság az eljárásra nem 

jelölhető ki, és az ügyfelet megilleti a kérelmezett tevékenység folytatásának joga.  

A fürdőhely kijelölését megelőzően a HM HF helyszíni szemlét tart a szakhatóságok, a jegyző 

és a fürdőhely kijelölését kérelmező részvételével. A szakhatóságok az állásfoglalásukat a 

helyszíni szemle keretében vagy az azt követő tizenöt napon belül adják meg. 

A helyszíni szemle során a hatóságok vizsgálják a fürdővíz és a hozzá tartozó terület 

alkalmasságát, beleértve a fürdővíz korábbi minősítések szerinti, illetve új fürdővíz esetén 

legalább tűrhető minőségét, és annak megfelelősége esetén a HM HF megállapítja: 

1. a fürdővíz, illetve fürdőhely határait, valamint a megjelölésükre szolgáló eszközök 

számát és elhelyezésük módját azzal, hogy, 

o a fürdőhely határát a parton 60x30 cm méretű, fehér alapú, kék hullámzó vízen 

fekete felsőtestet ábrázoló táblával, a vízen vörös-fehér függőlegesen csíkozott, 

henger alakú, legalább 50x50 cm-es bójákkal kell megjelölni, és 

o a fürdőhely határát jelző táblán kék mezőben fehér nyíllal és a távolság (méter, 

kilométer) feltüntetésével kell a fürdőhely hosszát jelölni; 

2. a minőségellenőrzés céljára szolgáló mintavételi pontot;  

3. a mély víz megjelölésére szolgáló eszközök számát azzal, hogy a 120 cm-nél mélyebb 

víz határát tavakon és állandó vízszintű vízterületeken "120 cm" feliratú, folyókon 

"mély víz" feliratú táblával kell jelölni; 

4. azt a vízállástartományt, amelynél a fürdőhely üzemeltethető.  

A helyszíni szemle és a vizsgálatok eredményét az azokat végző laboratórium haladéktalanul, 

de legkésőbb a vizsgálatok befejezését követő 24 órán belül - a hét utolsó munkanapján kapott 

eredményeket a következő hét első munkanapján - megküldi a fürdőhely üzemeltetőjének, a 

HM HF-nek, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központnak értékelés és a nyilvánosság 

tájékoztatása céljából.  

Ügyintézési határidő 

A kérelmet a kistérségi népegészségügyi intézetnek az általános, 30 napos ügyintézési határidőn 

belül kell elbírálnia, ezt a határidőt a hatóság vezetője egy alkalommal 30 nappal 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1%26docid=A0800078.KOR%26cel=P(7)B(4)#xcel
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1%26docid=A0800078.KOR%26cel=P(7)B(4)#xcel
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1%26docid=A0800078.KOR%26cel=P(5)B(2)#xcel
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1%26docid=A0800078.KOR%26cel=P(7)B(4)#xcel
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1%26docid=A0800078.KOR%26cel=P(5)B(2)#xcel
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1%26docid=A0800078.KOR%26cel=P(5)B(2)#xcel
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meghosszabbíthatja. A szakhatóságoknak 15 nap áll rendelkezésére szakhatósági 

állásfoglalásuk megadására, amely nem számít bele a fenti határidőbe. A szakhatóság vezetője 

a szakhatóság eljárására irányadó határidőt szintén egy alkalommal 15 nappal 

meghosszabbíthatja.  

Ha a hatóság vagy bármely szakhatóság vezetője az ügyintézési határidő meghosszabbítására 

vonatkozó végzést hoz, azt még az eredeti ügyintézési határidő lejárta előtt közölni kell a 

kérelmezővel. A kérelmezőt az azt megalapozó ok felmerülésétől számított öt napon belül 

értesíteni kell az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról.  

Az eljárásban érvényesül a hallgatás, beleegyezés elve. Eszerint, ha az engedélyezési eljárásban 

ellenérdekű ügyfél nem vett részt, és a szakhatóság a rá irányadó ügyintézési határidőn belül 

nem adott ki állásfoglalást, vagy a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem hozott 

határozatot, 

1. a szakhatóság mulasztása esetén a szakhatóság hozzájárulását megadottnak kell 

tekinteni, és 

2. az eljáró hatóság mulasztása esetén az ügyfelet - külön döntés nélkül is - megilleti a 

tevékenység megkezdésének és folytatásának joga.  

Az eljárás lehetséges eredményei 

 

A HM HF - ha a fürdővíz minősége legalább "tűrhető", ha ezen túlmenően a fürdőhely az 

üzemeltetésre vonatkozó közegészségügyi előírásoknak megfelel, valamint ha a kérelem 

minden szempontból megfelel a jogszabályi követelményeknek - a természetes fürdőhely 

kijelölésével engedélyezi a tevékenység végzését.  

A kijelölés folyóvízen a fürdési idény végéig, állóvízen visszavonásig hatályos.  

Ha a kérelem bizonyos feltételekkel felel meg a jogszabályi követelményeknek, a HM HF 

felhívja az ügyfelet a hiányosságok pótlására. 

Ha a kérelem nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, és a hiányosság nem is 

orvosolható, a hatóság a kérelmet elutasítja. 

I. A fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdőhely helye szerint 

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi 

Polgári Védelmi Igazgatósággal is közölni kell.   

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1%26docid=A0800078.KOR%26cel=P(4)B(4)#xcel
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1%26docid=A0800078.KOR%26cel=P(4)B(4)#xcel
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II. Az egészségügyi szolgáltatások működésének engedélyezése 

 

Egészségügyi szolgáltatás kizárólag az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély 

birtokában, az abban meghatározottak szerint kezdhető meg, illetve folytatható. 

 

A működési engedély csak abban az esetben adható ki, ha a kérelmezőnek az egészségügyi 

szolgáltatás során okozott kár megtérítésére van felelősségbiztosítása, illetve akivel szemben 

nem állnak fenn a vonatkozó jogszabályban meghatározott kizáró okok. 

 

Működési engedély nélkül jogosultak részt venni az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában az 

egészségügyi szolgáltató alkalmazottai, a vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatottak, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó társas vállalkozásban személyesen 

közreműködő tagok, a szabadfoglalkozás keretében, egyházi személyként vagy önkéntes 

segítőként egészségügyi tevékenységet végzők, valamint a személyes közreműködők. 

 

Az eljárás során alkalmazott jogszabályok: 

 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

 Az egészségügyi szolgáltatások engedélyezését az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján kell kérelmezni a Honvédelmi 

Minisztérium Hatósági Főosztály felé az alábbiak szerint: 

 az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 

szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 

 az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az 

egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI.17.) EüM rendelet 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet  

A működési engedély kiadása kérelem alapján történik.  

A működési engedély módosítás történhet kérelemre vagy hivatalból. 

A kérelem benyújtásának módja (ideje, helye, módja) és a csatoltandó iratok 

A kérelmet a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztályához kell beküldeni. A kérelmet az 

egészségügyi szolgáltatást nyújtani kívánó jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli 

szervezet képviseletére jogosult személy, illetve az egészségügyi szolgáltatást nyújtani kívánó 

természetes személy is benyújthatja. Az Ákr. 35. § (2) bekezdése szerint, ha törvény vagy 

kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen 

lehet előterjeszteni.  

A kérelemben feltüntetendő alapadatok: 

 A kérelmező nevét, székhelyét és telephelyét, 



18 

 

 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 

 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, 

 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; 

 az egészségügyi szolgáltató fenntartójának nevét, 

 az egészségügyi alapellátásban folytatott szakmák esetén a helyettesítés helyét, a 

helyettesítő személyek nevét és orvosi bélyegzője számát vagy működési nyilvántartási 

számát. 

 Több szervezeti egységből álló egészségügyi szolgáltató esetén az adatokat szervezeti 

egységenként kell feltüntetni. 

 

A működési engedély kiadás iránti kérelemhez csatolni kell az alábbi iratokat: 

 

 ha az egészségügyi közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató megállapodás 

vagy szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodást, szerződést, 

 közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a közreműködésről 

szóló szerződés, 

 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 

szerződése és kötvénye másolatát, 

 az ellátni kívánt egészségügyi szakmák ellátásához szükséges tárgyi feltételek - 

ideértve a progresszivitási szinthez kapcsolódó feltételeket is - meglétéről szóló 

nyilatkozat, 

 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; 

 a tevékenységet végzők jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági 

vizsgálatának dátuma és eredménye, 

 egészségügyi szolgáltató szakmai programja, 

 a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók (orvos, szakdolgozó, nem 

egészségügyi szakképesítéssel rendelkező) jogszabály szerinti egészségügyi 

alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét; 
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 a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 

tartalommal az egészségügyi szolgáltatónak szakmai programját; 

 alapellátás esetén a helyettesítő személy nyilatkozatát arról, hogy vállalja a 

kérelmező helyettesítését. 

 Kitöltött „A”, „B” és „D” űrlapok (letölthető a honlapról) 

 

A kérelem benyújtásának feltételei és az eljárás menete 

Kérelmet az a természetes személy, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet nyújthat be, aki a tevékenységet végezni akarja. Az adott telephelyen, a 

végezni kívánt tevékenységnek megfelelően kell a kérelmet benyújtani (pl. közreműködők, 

személyes közreműködők, szabadfoglalkozású dolgozók). 

A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél (és képviselője) adatait és elérhetőségét, melyek 

azonosításukhoz szükségesek. Az írásban vagy személyesen előterjesztett kérelemmel az 

ügyfél egészen a döntés véglegessé válásáig rendelkezhet. 

Amennyiben a beadvány szerint egy már meglévő telephelyen engedélyes új szakmát kíván 

gyakorolni, működési engedély módosítás keretében e szakmára új engedély adandó. 

Telephelyváltozás esetén nem a működési engedély módosításáról beszélünk, hanem a 

megszűnő telephelyre vonatkozó működési engedélyt vonjuk vissza, ezzel egyidejűleg az új 

telephelyre működési engedélyt adunk. 

Az eljárás a hatóság előtt a kérelem benyújtását követő napon indul.  

A hatóság az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel írásban vagy szóban tart kapcsolatot, mely 

magában foglalja az elektronikus út lehetőségét is.  

Az eljárás megindulását követően a hatóság megvizsgálja a benyújtott kérelmet és a csatolt 

dokumentumokat. Amennyiben a hatóság észleli, hogy a kérelem elbírálásához olyan adatra 

vagy iratra van szüksége, mellyel más szerv rendelkezik, a hatóság megkeresheti e szervet. 

Abban az esetben, ha a kérelem nem felel meg a jogszabály által támasztott követelményeknek 

vagy megfelel ugyan, de a tényállás tisztázása során új adat merült fel, az eljáró hatóság - 

határidő megjelölésével - egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, 

figyelmeztetve őt a hiánypótlási felhívás teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeire. 

A működési engedélyezési eljárás során az eljáró hatóság a tényállás tisztázása érdekében 

helyszíni szemlét tarthat, majd a helyszíni szemlén tapasztaltak után dönt az engedély 

megadásáról. A szemle során megvizsgálja, hogy az egészségügyi szolgáltató megfelel-e az 

engedélyezési kérelemben megjelölt egészségügyi szakmára vonatkozó minimumfeltételeknek, 

az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges helyiségek megfelelnek-e a szakmai és 

közegészségügyi előírásoknak, az egészségügyi szolgáltató rendelkezik-e a szolgáltatáshoz 

szükséges egyéb hozzájárulásokkal, engedélyekkel.  

A helyszíni szemle időpontjáról a szemlét megelőzően legalább 5 nappal értesíteni kell a 

kérelmezőt kivéve, ha az a szemle eredményességét veszélyeztetné.  
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A helyszíni ellenőrzésről történő értesítés szabályai megegyeznek a helyszíni szemlére 

vonatkozó szabályokkal.  

Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek a ténymegállapításokon kívül 

tartalmaznia kell a felelős személy ezekre vonatkozó nyilatkozatát is. Ha az ellenőrzésen a 

felelős személy nem volt jelen, a jegyzőkönyv másolati példányát meg kell küldeni részére 

azzal, hogy nyilatkozatát a kézbesítéstől számított 8 napon belül megteheti. 

Ha az egészségügyi szolgáltató közreműködőt kíván igénybe venni, a hatóság a 

közreműködőnél is ellenőrizheti a jogszabályban meghatározott tárgyi feltételek meglétét, 

továbbá vizsgálja, hogy a közreműködő bevonása nem veszélyezteti-e az egészségügyi 

szolgáltatás folyamatosságát, biztonságát, színvonalát. 

A tényállás tisztázása során - a kérelem és a hivatalból beszerzett adatok alapján - vizsgálni kell 

a költségvetési szerv létét, székhelyét, a képviseleti jogosultságot. 

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázása miatt szükségessé válik, a hatóság az ügyfelet 

nyilatkozattételre, illetve okirat vagy irat bemutatására hívhatja fel. Az ügyfél nyilatkozatával 

pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges.  

Az irat - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - másolatban is 

benyújtható az ügyfél által, amennyiben nyilatkozik arról, hogy az az eredetivel mindenben 

megegyezik. 

Nem kaphat működési engedélyt (kizáró okok): 

a) az a természetes személy, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, melynek személyesen közreműködő tagját kuruzslás miatt 

elítélték, az ítélet, illetőleg a határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig, 

b) az a természetes személy, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, melynek személyesen közreműködő tagját kuruzslás miatt 

elítélték, amennyiben az eljárás megindulásakor a szolgáltatás nyújtásához előírt 

feltételekkel rendelkezett, az ítélet, illetőleg a határozat jogerőre emelkedésétől 

számított egy évig, 

c) az a természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, melynek egészségügyi szolgáltatásra jogosító működési engedélyét a 

96/2003 (VII. 15.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés g) pontja alapján vonták vissza 

(az egészségügyi szolgáltató a működési engedélyben nem szereplő szolgáltatást nyújt, 

és a kitűzött határidőre sem kérte a működési engedélye módosítását), a határozat 

jogerőre emelkedésétől számított három évig. 

d) Az a) -c) pontban felsoroltakról nyilatkoznia kell a kérelmezőnek, melyet a kérelemhez 

csatolni kell. 

Működési engedély módosításról három esetben van szó: 

1. Működési engedély módosítása adatváltozás miatt: amennyiben a változás érinti a 

működési engedély 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés b), c), i) 

és j) pontjában foglalt adatok valamelyikére vonatkozó adatait. Ebben az esetben 
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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 szakmai heti óraszámában bekövetkezett 

változás esetén.  

2. Működési engedély módosítása helyszíni szemle nélkül: szakmát vagy 

szolgáltatást érintő, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 

15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése I.1.7. pontban nem említett pontjai 

valamelyikében bekövetkező változás miatt.  

3. Működési engedély módosítása helyszíni szemlével: szakmát vagy szolgáltatást 

érintő, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 

a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. 

§ (2) bekezdése I.1.7. pontban nem említett pontjai valamelyikében bekövetkező 

változás miatt. A már meglévő telephelyen új szakma felvétele esetén, a 

benyújtandó dokumentumok és a kérelem megegyezik az „Egészségügyi 

szolgáltatók engedélyezése" elnevezésű tájékoztatóban leírtakkal.  

Több telephely esetén a működési engedély módosítására irányuló eljárás lefolytatása 

telephelyenként történik.  

A határozatot a hatóság közli az ügyféllel. A hatóság a döntést írásbeli kapcsolattartás esetén 

hivatalos iratként vagy elektronikus úton kézbesíti. A hatóság döntése akkor válik véglegessé, 

ha azt a hatóság már nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be, 

ugyanakkor az adott ügytípusban törvény megengedheti a fellebbezést. 

Ügyintézési határidő 

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő naptól indul. 

Az ügyintézési határidő:  

‒ sommás eljárásban nyolc nap, 

‒ teljes eljárásban hatvan nap. 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:  

‒ az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és  

‒ (ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye) az ügyfél mulasztásának vagy 

késedelmének időtartama. 
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III. Közfürdő 
 

 a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 

37/1996. (X. 18.) NM rendelet 

 a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 

 

a) Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyására irányuló kérelem 

 

Az ügy rövid leírása 

A közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, 

technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat, valamint a 

személyi feltételeket tartalmazó szabályzatot kell jóváhagyás céljából 2 példányban benyújtani 

a kérelemmel együtt. Az illetékes hatóság a szabályzatot határozattal hagyja jóvá, és az 

elfogadott szabályzat egy példányát (lepecsételve) visszaküldi az ügyfélnek.  

Ki jogosult az eljárásra? 

- Ügyfél az a természetes vagy jogi személy,  

- jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét 

az ügy érinti. 

Az ügy indítására jelen esetben a közfürdő üzemeltetője, vagy helyette törvényes képviselője, 

vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. 

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

személyes eljárását. 

A kérelmet a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztályhoz kell benyújtani. 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

- kérelmező neve, lakcíme (székhelye),  

- a kérelem tárgya, az érintett közfürdő pontos címének, elérhetőségének megjelölésével,  

- az alkalmazni kívánt fertőtlenítő szer megnevezése,  

- a fertőtlenítési technológia leírása,  

- a medence hidraulikai kialakításának leírása. 

A közfürdő üzemeltetőjének/ képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a 

hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus elérhetőséget 

(email cím, telefonszám). Ezen felül továbbá az ügy érdemi elbírálásához szükséges a közfürdő 

neve, címe,(hrsz.).   

Milyen iratok szükségesek? 

Üzemeltetési szabályzat dokumentáció 2 példányban, illetve meghatalmazott esetén 

meghatalmazást.  

Ügyintézés határideje 
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Ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap  

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. 

Ha egy üzemeltető több közfürdőt is üzemeltet, akkor minden közfürdőre külön-külön 

üzemeltetési szabályzatot kell készíteni, amit a HM HF részére meg kell küldeni 2 példányban, 

amit a HM HF határozati formában jóváhagy. Az üzemeltetési szabályzatot módosítani kell, ha 

az üzemeltető személyében változás állt be, változott a felhasznált veszélyes anyag/készítmény, 

módosult a víztisztító technológia, új medencével bővült a közfürdő.  

 

Fontosabb fogalmak 

Közfürdő fogalma: az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános 

fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a szolgáltatások szabályozott feltételek mellett 

vehetők igénybe. Nem minősül közfürdőnek a saját használatra létesített, a nyilvánosság által 

igénybe nem vehető fürdő. 

Üzemeltetési szabályzat: a közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos 

részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi 

előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit tartalmazó 

dokumentáció.  

b) Fürdővízminőség ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatok gyakoriságának és helyének 

az előírásoktól eltérő megállapítása iránti kérelem 

 

Az ügy rövid leírása 

Ha a közfürdő üzemeltetője, a fürdővíz vizsgálatok gyakoriságában el kíván térni a vonatkozó 

jogszabály 4.sz. mellékletében foglaltaktól, kérheti az elvégzendő vizsgálatok gyakoriságának, 

helyének a módosítását. Amennyiben a feltételek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelnek, úgy a fürdővíz vizsgálatok gyakoriságát és helyét, jogszabályban foglaltaktól 

eltérően -határozatban-megállapítja a HM HF. 

Ki jogosult az eljárásra? 

- Ügyfél az a természetes vagy jogi személy,  

- jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét 

az ügy érinti. 

Az ügy indítására jelen esetben a közfürdő üzemeltetője, vagy helyette törvényes képviselője, 

vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. 

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

személyes eljárását. 

A kérelmet a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztályhoz kell benyújtani. 
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A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

- kérelmező neve, lakcíme (székhelye),  

- a kérelem tárgya, az érintett közfürdő pontos címének, elérhetőségének megjelölésével,  

- az alkalmazni kívánt fertőtlenítő szer megnevezése,  

- a fertőtlenítési technológia leírása,  

- a medence hidraulikai kialakításának leírása. 

- annak a fürdőmedencének az előző évi (valamennyi) vízvizsgálati eredménye, amely 

medence esetében el kívánnak térni a jogszabályi előírástól, valamint szükséges a tápvízre 

vonatkozó vízvizsgálati eredmény becsatolása is. 

Ügyintézés határideje 

Ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap  

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. 

Fontosabb fogalmak 

Közfürdő fogalma: az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános 

fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a szolgáltatások szabályozott feltételek mellett 

vehetők igénybe. Nem minősül közfürdőnek a saját használatra létesített, a nyilvánosság által 

igénybe nem vehető fürdő. 

c) Töltő-ürítő medencék gyógyvize fertőtlenítéséhez való hozzájárulás megadására 

irányuló kérelem 

Az ügy rövid leírása 

Amennyiben a közfürdő üzemeltetője, a töltő-ürítő rendszerű gyógyvizes medencébe 

fertőtlenítőszert kíván adagolni, ehhez meg kell kérnie a HM HF hozzájárulását. A vonatkozó 

jogszabályi feltételek teljesülése esetén a katonai egészségügyi államigazgatási szerv az 

engedélyhez hozzájárul, döntését határozatban adja ki. 

Ki jogosult az eljárásra? 

- Ügyfél az a természetes vagy jogi személy,  

- jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét 

az ügy érinti. 

Az ügy indítására jelen esetben a közfürdő üzemeltetője, vagy helyette törvényes képviselője, 

vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 

képviselője együtt is eljárhat. 

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

személyes eljárását. 

A kérelmet a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztályhoz kell benyújtani. 
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Kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

- az üzemeltető/képviselő neve, lakcíme (székhelye),  

- a kérelem tárgya, az érintett közfürdő pontos nevének, címének, elérhetőségének 

megjelölésével,  

-. a medence üzemeltetési szabályzat szerinti elnevezése, 

- a medence mérete, 

- a medence hidraulikai kialakításának leírása, 

- az alkalmazni kívánt fertőtlenítési technológia leírása,  

- az alkalmazni kívánt fertőtlenítő szer megnevezése, a tervezett adagolás módja, helye, 

- a gyógyvíz vízminőségi paraméterei; 

Ügyintézés határideje 

Ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap  

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. 

Fontos tudnivalók 

Nem lehet benyújtani az ügy tárgyára vonatkozó kérelmet amennyiben tudott, hogy a 

gyógyvizes medencébe adagolni kívánt fertőtlenítőszer a gyógyvíz gyógyászati szempontból 

értékes alkotórészeit károsan befolyásolja. Akkor is kell az illetékes hatóság hozzájárulása, ha 

a fertőtlenítőszert nem folyamatosan adagolják a gyógyvizes medencébe csak alkalmanként. 

Fontosabb fogalmak 

Közfürdő fogalma: az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános 

fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a szolgáltatások szabályozott feltételek mellett 

vehetők igénybe. Nem minősül közfürdőnek a saját használatra létesített, a nyilvánosság által 

igénybe nem vehető fürdő. 

Gyógyvíz: olyan természetes ásványvíz, amelynek bizonyított gyógyhatása van. 

Töltő-ürítő rendszerű medence: amely nem rendelkezik víztisztító technológiával és a vizét 

bizonyos időközönként leengedik. 

Fertőtlenítőszer: minden olyan vegyi anyag vagy készítmény (a továbbiakban együtt: 

készítmény), amely az előírt alkalmazás mellett az élő szervezetből a külső környezetbe kikerült 

kórokozó mikroorganizmusok elpusztítására, inaktiválására alkalmas és ilyen célra kerül 

forgalomba, illetve felhasználásra.  
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IV. Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése iránti kérelem 

(Dohányzás) 
 

 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; 

 a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

 

Az ügy rövid leírása 

Az eljárás arra irányul, hogy a jogszabály szerinti alapesetben dohányzási tilalom alá eső 

területeken (a jogszabály által meghatározott esetekben) a megfelelő feltételek biztosítása 

mellett zárt térben egy dohányzásra alkalmas helyiséget lehessen kialakítani. Ennek lehetősége 

akkor merülhet fel, ha a szabadtéren történő dohányzás nagyobb kockázattal járna, mint a zárt 

térben történő dohányzás. 

A hatóság a tűzvédelmi hatóság véleményének beszerzését követően, illetve a helyszíni szemle 

megtartása után határozatban dönt a dohányzóhely kijelöléséről.  

Ki jogosult az eljárásra? 

- az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti 

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

személyes eljárását. 

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:  

 A kérelmező neve és lakcíme, továbbá, ha nem személyesen jár el, akkor képviselőjének 

neve és lakcíme, 

 a kijelölésre szánt helyiség holléte (ingatlan címe), tervezett befogadóképessége, a 

használók teljes létszáma, a helyiség szellőzésének ismertetése.  

Milyen iratok szükségesek? 

Alaprajz, amelyen a tervezett dohányzóhely, és a hozzá kapcsolódó további helyiségek is 

szerepelnek, funkció megjelöléssel együtt, a dohányzóhely megfelelő légcseréjének biztosítása, 

annak részletes  

Ügyintézés határideje 21 nap  
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V. Legionella 

 
 a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre 

vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 

A Rendelet hatálya kiterjed a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, 

illetve létesítményekre, azok üzemeltetőire, illetve tulajdonosaira. 

Nem vonatkozik a lakossági meleg víz ellátó rendszerekre! 

Fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények: 

 az egészségügyi, oktatási és szociális intézmények, kockázatot a használati meleg víz 

okozza, mint kockázati közeg, 

 kereskedelmi szálláshelyek, használati meleg víz okozza, mint kockázati közeg, 

 nedves hűtőtornyok-bármely létesítmény, üzem ahol ilyen működik, 

 közfürdők ahol aerosol képző meleg vizes medencét üzemeltetnek - bármely közösség 

számára nyitott medence 

Miért ezek a fokozott kockázatú létesítmények? 

- Egészségügyi és szociális létesítmények esetében a fogékony személyek halmozottan 

fordulnak elő. 

- Szállodák esetében, számottevő az új közeg, új kórokozók jelenléte, utazással 

összefüggő megbetegedések fordulhatnak elő. 

- Aerosol képző medencék esetében jelentős az expozíció és gyorsan változik a csíraszám 

- Nedves hűtőtornyoknál nagy távolságra szóródik az aerosol (több km). 

A jogszabály kapcsán fennálló üzemeltetői, illetve tulajdonosi feladatok: 

1. Kockázatbecslést kell végezni a Legionella-fertőzési kockázatot, illetve a fokozott 

fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben. 

Határidő: 

 A 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet hatálybalépésétől számított 1 éven belül el 

kellett végezni a Legionella kockázatbecslést a rendelet hatálybalépésekor már 

működő, Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben, illetve 

fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben. 

 2 hónapon belül kell a kockázatbecslést elvégezni a használatbavételi engedély 

jogerőre emelkedését követően az új létesítményekben Legionella-fertőzési 

kockázatot jelentő létesítményekben, illetve fokozott Legionella-fertőzési 

kockázatot jelentő létesítményekben. 
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2. Monitoring vizsgálatot kell végezni: 

A monitoring eszközei: az ivó- és használati melegvíz rendszerek esetén a vízhőmérséklet 

ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálata a Legionellák jelenlétének és mennyiségének a 

vízrendszerben történő meghatározása céljából. 

- Fokozott Legionella fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben (szálloda, 

egészségügyi intézmény) minden esetben kötelező a laborvizsgálat. Az 

eredményeket dokumentálni szükséges és 5 évig meg kell őrizni! 

- Használati meleg vízrendszerek esetén - hőmérsékletmérést havonta, Legionella - 

csíraszám meghatározást évente egyszer kell végezni a kockázatbecslés alapján 

kijelölt számú és elhelyezkedésű vizsgálati ponton, de épületenként legalább egy, a 

meleg víz előállítás helyétől távol eső végkifolyón. 

- Közfürdők esetén Legionella - csíraszám meghatározása szükséges: a medence 

vizéből havonta, szűrt víz vizsgálatát negyedévente kell elvégezni. Három egymást 

követő, kimutatási határ alatti eredmény esetén a medencevíz-vizsgálat gyakorisága 

negyedévesre csökkenthető. 

- Nedves hűtőtornyok esetén: Legionella - csíraszám meghatározását és a 22 °C-on 

számolt telepszám vizsgálatot havonta, a kockázatbecslés alapján kijelölt számú és 

elhelyezkedésű vizsgálati ponton, de legalább a hűtőtorony vízteréből. Három 

egymást követő megfelelő érték esetén a Legionella vizsgálati gyakoriság 

negyedévesre csökkenthető. 

 

3. Kockázatkezelési intézkedéseket kell tenni: 

ha a kockázatbecslés, illetve a monitoring eredmények alapján megállapítást nyer, 

hogy Legionella - fertőzési kockázat, illetve fokozott kockázat áll fenn. A 

kockázatkezelési intézkedési szint alatt azt a Legionella - koncentrációt vagy 22 °C-

on számolt telepszám vizsgálati eredményt kell érteni, amely az egyes, Legionella -

fertőzési kockázatot jelentő közegekre, létesítményekre, a rendeletben meghatározott 

értéket meghaladja. 

A kockázatkezelési szintnek három fokozata van: 

1. figyelmeztető szint, 

2. beavatkozási szint, 

3. azonnali beavatkozási szint. 

Kockázatértékelés meglétéért felelős: üzemeltető vagy a tulajdonos. 

‒ A kockázatértékelést végző: munkacsoport, saját személyzet és/vagy külső szakértő. 

‒ Elemei: a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza 

‒ Szakmai segítséget az OKK módszertani útmutatója ad. 

A Legionella kockázatbecslés elkészültét, a monitoring vizsgálatok és a 

vízhőmérsékletmérés (hőfoknapló vezetése) dokumentálását a HM HF a helyszíni 

szemlék alkalmával ellenőrizheti.  
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VI. Egyéb szálláshely 

 

 a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. 

rendelet; 

 a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet; 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.); 

 a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,  

 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. törvény,  

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 

 

Ügyleírás 

Az egyéb szálláshely üzemeltetésére irányuló szolgáltatási tevékenység a szálláshely-

szolgáltatások körébe tartozik. A szálláshely-szolgáltatás üzletszerű gazdasági tevékenység 

keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott tartózkodást, pihenést is magában 

foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő 

szolgáltatások nyújtása. A szálláshely-szolgáltatás olyan kereskedelmi jellegű turisztikai 

szolgáltatási tevékenység, amely e célból létesített vagy használt épületben, épületrészben vagy 

területen (pl. kempingben) valósul meg, ezeket összefoglaló néven nevezzük szálláshelynek.  

A szálláshely biztosítása, mint szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie az alábbiakban 

tárgyalt engedélyezési és üzemeltetési követelményeknek, nem elegendő azokat csupán az 

engedélyezéskor igazolni, azokat a hatóság bármikor ellenőrizheti, a szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély 

kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. 

Az engedélyezési eljárás célja 

Mint általában valamennyi engedélyhez kötött szolgáltatási tevékenység esetében az 

engedélyezési eljárás célja, hogy a jogszabályban rögzített anyagi jogi feltételek meglétének 

ellenőrzése útján biztosítsa a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők számára azt, hogy 

minőségi szolgáltatáshoz jussanak. Emellett az adminisztratív kötelezettség célja továbbá, hogy 

a szálláshelyekről megfelelő adatok álljanak a jegyző rendelkezésére ellenőrzési, felügyeleti 

feladatai ellátásához, valamint a nyilvánosság tájékoztatását is szolgáló nyilvántartás 

vezetéséhez. 

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetési engedély megadását követően az engedély 

iránti kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban 

bejelenteni. 

A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba veszi. 

  



30 

 

VII. Konyhakomplexum és tálalópont működési engedélyezési folyamata: 

 
 az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet 6. cikke;  

 az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 

853/2004/EK rendelet 4. cikke, II. melléklet I. rész;  

 az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének 

megszervezésére vonatkozó különleges szabál yok megállapításáról szóló 854/2004/EK 

3. cikk; 

 az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, 

illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelete  

 a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának 

élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet 

 a közigazgatósági hatósági eljárás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  
 

Működési engedély kiadása/módosítása  

- Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe  

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdése kimondja, hogy ha a jogszabály 

másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az jár el, 

amelynek illetékességi területén a) az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, ennek 

hiányában b) a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, ennek 

hiányában c) a jogellenes magatartást elkövették. 
 

Meleg, hideg ételek és/vagy cukrászati készítmények forgalmazása, előállítása esetén a 

tevékenységet be kell jelenteni a HM Hatósági Főosztályhoz. 

 

Az engedélyköteles előállító létesítményre vonatkozó bejelentéshez csatolni kell: 

 a konyha telephely címét, 

 elérhetőségét, 

 az engedélyköteles létesítmény tevékenységének meghatározását, 

 szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását, 

 technológiai leírást és folyamatábrát, 

 technológiai elrendezési rajzot, 

 anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet, 

 az épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési terveket, 

 gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket, 

 közmű nyilatkozatokat, 

 melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervét, 

 az ivóvíz minőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt. 

 

A kérelem megérkezését követő naptól számított 21 napon belül helyszíni szemle lefolytatása 

és annak sikere esetén ideiglenes működési engedély kiadása. 

 

Ideiglenes működési engedély kiadása, akkor, ha: 



31 

 

Ideiglenes működési engedély kerül kiadása, akkor, ha a konyha szezonálisan működik, vagy 

akkor, ha egy új konyha működési engedélyezése van folyamatban, ugyanis egy konyha 

végleges működési engedély kiadásának feltétele az üzem működés közbeni ismételt szemléje. 

Az ideiglenes működési engedéllyel 3 hónapig működhet az üzem, ez egyszer 

meghosszabbítható további három hónapra, de ha ezek után nem felel meg az üzem, újra kell 

indítani az eljárást. Az ideiglenes engedély kiadásának az az oka, hogy bizonyos előírásoknak 

való megfelelést csak üzemelés közben lehet ellenőrizni (pl. HACCP-rendszer, önellenőrző 

laboratóriumi vizsgálatok), és végleges működési engedély csak valamennyi előírásnak való 

megfelelés esetén adható ki.  

Ideiglenes működési engedély kiadható, ha a létesítmény megfelel a berendezésekre vonatkozó 

és infrastrukturális követelményeknek. Ideiglenes működési engedély birtokában az előállított 

termékek szabadon forgalmazhatók az engedélyben szereplő időpontig. 

 

Tálalópont engedélyezése: 

 

Ideiglenes tálalópont működtetésének bejelentését a HM Hatósági Főosztályhoz kell 

megtenni, az alábbi bejelentőlap kitöltésével: 

 

1. Tálalópont neve, címe:  

2. Tálalópontot üzemeltető alakulat:  

3. Osztás időtartama:  

4. Hány fő részére biztosítanak élelmezési ellátást:            fő 

5. Mennyi a tálalópont maximális kapacitása:  

6. A tálalópont felépítménye, felszerelésének részletes leírása:  

7. Vízmintavételi gyakoriság, mintavételi pont megnevezése: 

8. Hogyan történik a tálalópont vízellátása (vezetékes városi/egyedi kutas vízellátás), 

utolsó vízvizsgálat időpontja és jegyzőkönyvének eredménye:  

9. Rovarok, rágcsálók elleni védekezés, monitorozás (irtásról szóló 

jegyzőkönyv/rovarháló):  

10. A takarításra vonatkozó szabályozás (ki végzi, hogyan, mivel, mikor):  

11. A tálalópont személyzetének létszáma, rendelkeznek-e érvényes egészségügyi 

könyvekkel, egészségügyi (járványügyi) nyilatkozatokkal és érvényes munkaköri 

alkalmassági vizsgálatokról szóló igazolásokkal:  

12. Az étkező állomány részére a WC és a fertőtlenítő kézmosás feltételei (folyóvíz, széles 

spektrumú antimikrobiális folyékony szappan, papír kéztörlő) hol és hogyan 

biztosítottak:  

13. A tálalópont személyzet részére elkülönített WC és fertőtlenítő kézmosás feltételei hol 

és hogyan biztosítottak:  

14. Az étkezés előtt az étkező állomány részére a fertőtlenítő kézmosás feltételei hol és 

hogyan biztosítottak:  

15. A kiosztópont személyzet részére az ételkiosztónál a fertőtlenítő kézmosás feltételei hol 

és hogyan biztosítottak:  

16. A báziskonyha pontos megnevezése, címe:  

17. A báziskonyha rendelkezik-e működési engedéllyel:  
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18. A báziskonyha főzőponttól lévő távolsága, kiszállítás időtartama:  

19. Takarításhoz, fertőtlenítéshez alkalmazott vegyszerek, takarítóeszközök tárolási helye, 

tárolási módja: 

20. Étlap részletes leírása:  

21. Az étel kiszállítása hogyan és milyen edényekben történik:  

22. Az elkészített étel 3 órán belül elfogyasztásra kerül-e:  

23. Az áru átadás-átvétel hogyan és mi alapján történik (dokumentáció):  

24. A tálalóponton van-e raktározási lehetőség, ha igen milyen:  

25. A tálalóponton végeznek-e konyhatechnológiai folyamatot pl.: melegítés, szendvics 

készítés:  

26. A tálalópont személyzete rendelkezik-e a szükséges védőfelszereléssel (gumikesztyű, 

hajháló, orr-szájmaszk): 

27. A tálaláshoz milyen edényeket és evőeszközöket használnak:  

28. Van-e a tálalóponton mosogatási lehetőség, ha igen a medencék méretének és a 

mosogatási technológiának a leírása:  

29. Az étel és kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása hogyan történik:  

30. Az ételminta tárolása (részletes leírás: hol, hány oC-on):  

31. A szállítóedények mosogatása hol történik:  

32. Kapcsolattartó személy neve, rendfokozata, elérhetősége:  

33. A felelős parancsnok neve, rendfokozata, elérhetősége:  

 

Tálalópont kizárólag határozott ideig működtethető. Határozatlan időre a HM Hatósági 

Főosztály nem ad ki engedélyt. 
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VIII. Ivóvízzel kapcsolataos feladatok 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

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

rendelet (a) ivóvíz minőség, b) az ivóvízzel érintkező anyagok minőségi megfelelőségének 

biztosítása) 

 Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

 az egyes kormányrendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, 

valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 518/2017. (XII. 

29.) Korm. rendelet 

 a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 

 az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet  

 a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 

 

1. az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium a 2. számú mellékletben 

meghatározottak alapján az illetékes népegészségügyi szerv által évente határozatban 

jóváhagyott vizsgálati program 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv/szervezeti egység: Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 

országos kiterjedő illetékességgel - 1000 m3 /nap mennyiségnél nagyobb kapacitású és 5000 főnél 

nagyobb állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek esetében. 

 

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

laboratórium a 2. számú mellékletben meghatározottak alapján, a honvédségi területen a Honvédelmi 

Minisztérium Hatósági Főosztálya (illetékes népegészségügyi szerv) (a továbbiakban: HM HF) által 

évente határozatban jóváhagyott vizsgálati program szerint ellenőrizze. A vizsgálati program 

jóváhagyása során dönt az illetékes népegészségügyi szerv a 2. számú melléklet B) rész 2.5. és 2.7. 

pontja szerinti vizsgálati szám csökkentéséről, és ennek figyelembevételével dönt a vizsgálati program 

elfogadásáról. Több települést ellátó vízmű esetében minden településről évente legalább egyszer a 2. 

számú melléklet B) rész 2. pont 2.1. alpontja szerinti, A csoportba tartozó ellenőrző paraméterek 

vizsgálatát el kell végezni. Ha az ivóvizet fertőtlenítik, az üzemeltető köteles gondoskodni az 

alkalmazott fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzéséről, és biztosítani, hogy a fertőtlenítőszer 

melléktermékeiből származó szermaradvány az ivóvízben - a fertőtlenítő hatás veszélyeztetése nélkül - 

a lehető legalacsonyabb szintű legyen, és az 1. számú melléklet B) részében foglalt táblázatban megadott 

határértékeket ne lépje túl. 

 

2. a vízmintavételi helyek jóváhagyása határozati formában, azok feltételeinek fennállását 

legalább évente felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a vízmintavételi helyeket. 

 

 (1a) A vízmintavételi helyeket a 4. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti pontokon a HM HF a 

vízellátó rendszer üzemeltetője kérelmére határozatban hagyja jóvá. A HM HF a vízmintavételi 

helyek jóváhagyáskori feltételeinek fennállását legalább évente felülvizsgálja, és szükség esetén 

módosítja a vízmintavételi helyeket. 
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 Az ivóvíz minőségére vonatkozó, üzemeltető által jelentett vagy hatóság által észlelt, a 3. §-ban 

meghatározott határértékek és parametrikus értékek bármelyikének túllépése, illetve szennyezés 

veszélyével járó rendkívüli esemény esetén az illetékes népegészségügyi szerv a túllépés okát 

kivizsgálja, és a szükséges ivóvízminőség-javító intézkedéseket elrendeli.  

 

A hatósági eljárás keretében elrendelt intézkedés kiterjedhet az alábbiakra: 

a) a szennyezést előidéző műszaki eljárások megváltoztatása vagy a tevékenység tilalma, 

b) a szennyező forrás eltávolítása, új vízbeszerzési forrásra történő áttérés, 

c) a szennyezés eltávolítása vízkezeléssel, illetve fertőtlenítéssel, 

d) az ivóvíz kezelésére és elosztására szolgáló eljárások megfelelő módosítása, 

e) ivóvízzel érintkező anyagok minőségi megfelelőségének biztosítása. 
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IX. Járvánnyal kapcsolatos feladatok 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

 a katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a 

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter 

tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a 

közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

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

törvény 

 

A fertőző betegeket, illetve a fertőző betegségre gyanús személyeket, továbbá azokat, akik 

meghatározott fertőző betegségben szenvedő személlyel érintkeztek és feltehetően maga is a 

betegség lappangási szakában van, az egészségügyi államigazgatási szerv a miniszter 

rendeletében meghatározott fertőző betegségek esetén járványügyi megfigyelés vagy 

járványügyi zárlat alá helyezi. A járványügyi intézkedések megtételére katona esetében a 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya teszi meg. A HM HF által közegészségügyi 

vagy járványügyi okból kiadott járványügyi intézkedés, határozat azonnal végrehajthatóvá 

nyilvánítható.  

A fertőző betegek bejelentésére, nyilvántartására és az ehhez kapcsolódó adatkezelésre 

vonatkozó szabályokat külön törvény tartalmazza. 


