
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓI 

I. Amennyiben kereskedelmi és/vagy vendéglátó tevékenységet kíván folytatni, akkor a bejelentését a Budapest 

Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájánál kell megtenni, üzletköteles termékek 

értékesítéséhez a működési engedélyt ugyanitt kell megkérni. A Hivatal értesíti a Népegészségügyi Osztályt, aki – a 

bejelentővel-üzemeltetővel történő kapcsolatba lépést követően – jegyzőkönyvet vesz fel a kereskedelmi tevékenység 

körülményeiről, a szükséges közegészségügyi feltételek teljesülésének meglétéről, működési engedélyezési eljárás 

során pedig szükség szerint közös helyszíni szemle kerül megtartásra. 

a) A dolgozók részére biztosítandó közegészségügyi feltételek az üzletben/elárusítóhelyen:  

• A dolgozók részére az elárusítóhelyen hideg-meleg folyóvizes fertőtlenítő kézmosási és kézszárítási 

lehetőséget kell biztosítani (kivéve az előre csomagolt élelmiszerárusítást).  

• A dolgozók részére illemhelyet és öltözőt – öltöző szekrényekkel - kell biztosítani, 10 fő felett nemenként 

elkülönítetten.  

• Az illemhelynek lezárt előtérrel kell rendelkeznie, azaz a WC fülke nem nyílhat közvetlenül olyan helyiségbe, 

ahol élelmiszert tárolnak, árusítanak, fogyasztanak vagy készítenek. 

• Az illemhelynél kézmosáshoz hideg-meleg – ivóvíz minőségű – folyóvizes kézmosási lehetőséget, kihelyezett 

kézfertőtlenítő szert (nem általános folyékony szappan), papírtörlőt és lábbal működtethető szemetest/ kézszárítót 

kell biztosítani.  

• A dolgozók rendelkezzenek érvényes egészségügyi kiskönyvvel. 

b) Takarítás, fertőtlenítés: 

• Az üzletben/elárusítóhelyen, előkészítő és raktárhelyiségekben, szállítóeszközök tisztítására biztosítani kell a 

rendszeres fertőtlenítő hatású takarítást. A takarító és tisztítószereket és eszközöket elzártan kell tárolni a 

veszélyes anyagok és készítmények biztonsági adatlapjait a helyszínen kell tartani. 

• Amennyiben a takarítást, fertőtlenítést veszélyes anyagoknak és keverékeknek minősülő készítményekkel 

végzik – melyeken veszélyességi jel szerepel - akkor a tevékenységet elektronikus úton be kell jelenteni az OTH 

információs szakrendszerébe a www.antsz.hu  webcímen.  

 

c) A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának forgalmazásának egyes szabályairól szóló 

1999. évi XLII. törvényben foglalt jogszabályi előírások: 

• A fent nevezett nemdohányzók védelméről szóló jogszabály előírásait tartsa be.  

• A dolgozók részére nyílt légterű dohányzóhelyet kell biztosítani, kijelölni és felirattal ellátni. 

•  Az üzlet bejáratánál, valamennyi helyiségeiben ki kell helyezni a dohányzási tilalmi táblákat a dolgozók és a 

közforgalom számára is jól látható helyekre. 

• Vendéglátóhely esetében a vendégek részére is ki kell jelölni dohányzó helyet. 

• A dohányzást tiltó és dohányzási helyet kijelölő táblák feleljenek meg a fent említett jogszabálynak.  

d)  Egyéb közegészségügyi feltételek/szerződések/igazolások: 

• A hulladék zárt gyűjtését és tárolását biztosítani kell. Az elszállítással és esetleges tárolással kapcsolatban 

írásos dokumentummal/szerződéssel kell rendelkezni és az ellenőrzések során be kell mutatni. 

• Évente legalább két alkalommal illetve szükség szerint, irtószeres rovar-és rágcsálóirtást kell végeztetni. Az 

irtásról szóló dokumentációt/szerződést a helyszínen kell tartani és az ellenőrzések során bemutatni.  

• A zárt helyiségeknél a rendeltetésüknek megfelelően gondoskodni kell a közvetlen vagy közvetett módon 

történő szellőztetéséről, különös tekintettel az illemhelyiségekre.  

• Vendéglátóhely esetében a keletkező elhasznált sütőzsiradék és étel hulladék gyűjtéséről és elszállításáról az 

üzemeltetőnek gondoskodnia kell. A szükséges szerződéseket az ellenőrzés során be kell mutatni.  

• Vendéglátóhely esetében a vendégek részére – 10 fő felett nemenként elkülönítve – külön illemhelyet kell 

biztosítani, melyez hideg-meleg ivóvíz minőségű folyóvizes kézmosási lehetőséget is biztosítani kell. Az 

illemhelynek lezárt előtérrel kell rendelkeznie, azaz a WC fülke nem nyílhat közvetlenül olyan helyiségbe, ahol 

élelmiszert tárolnak, árusítanak, fogyasztanak vagy készítenek. 

• Az üzlet/árusítóhely környezetének tisztántartásáról az üzemeltetőnek kell gondoskodnia.  

http://www.antsz.hu/


Az élelmiszer gyártással kapcsolatban – konyha technológia kialakításával kapcsolatos kérdéseivel – kérjük forduljon 

az ügyben illetékes Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságához 

(1135 Budapest, Lehel utca 43-47.)  

II. Vásár, piac, vásárcsarnok engedélyezése esetében a szakhatósági közreműködés díja az Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet alapján 30000 Ft, melynek megfizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni 

kell az engedélyező hatóság, azaz Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Jegyzője felé. 

III. Vásár, piac, vásárcsarnok engedélyezéséhez, rendezvény engedélyezéséhez, továbbá rendezvényen történő 

„kitelepülés” esetén a bázishely engedélyét a helyszínen kell tartani. Az eljárás során az alábbiakról kell nyilatkozni/ 

dokumentumot csatolni: 

 Lesz-e kitelepült vendéglátó stand, büfé a rendezvényen? Amennyiben igen, az étel készítésével és 

élelmiszer árusításával foglalkozó személyek (egészségügyi kiskönyvvel rendelkeznek) elkülönített 

személyi higiéné feltételeinek biztosítása (külön WC, WC száma) hogyan történik? 

 A rendezvény látogatói részére a várható létszámnak megfelelő számú nemenként elkülönített WC, 

mozgáskorlátozott WC kell biztosítani 

 Hulladék gyűjtése, szállítása hogyan oldják meg? 

 A rendezvényi terület megfelelő folyamatos és záró takarításának biztosítása hogyan/kivel történik? 

 Melyik egészségügyi szolgáltató biztosítja a rendezvény egészségügyi biztosítást, egészségügyi ellátást (a 

rendezvény várható résztvevőinek számát figyelembe véve)?  

 

IV. Szálláshely szolgáltatási tevékenység bejelentése után az önkormányzat értesítését követően a népegészségügyi 

hatóság helyszíni szemlét tart a szállásszolgáltató telephelyén, melynek során az alábbi dokumentációk kerülnek 

megvizsgálásra: 

 Veszélyes anyaggal végzett tevékenység bejelentése (44/2000.(XII.27.) EüMSzCsM rendelet 44.§.) 

 Rovar – rágcsálóirtás szerződés, ágyipoloska irtással kiegészített legyen (18/1998. (VI.3.) NM rendelet) 

 Legionella rendeletnek megfelelően a bejelentéstől számított 2 hónapon belül el kell készíteni a Legionella 

kockázatelemzési dokumentációt, valamint a kockázatértékelésnek megfelelően a vízmintázást Legionellára 

vonatkozóan (46/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet) 

 Mosatási szerződés 

 Hulladékelszállítási szerződés 

 Amennyiben wellnes részleget üzemeltetnek, és ott van medence, az arra vonatkozó üzemeltetési szabályzat. 

IV. Egészségügyi igazgatási területét érintő, ügytípusonként elérhető formanyomtatványok: 

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas  

V. Az ügyintézés lényegesen meggyorsítható, ha az ügyfél közvetlenül is megkeresi Népegészségügyi Osztályt az 

alábbi elérhetőségek valamelyikén (akár már az üzlet kialakításának tervezési szakaszában!): 

BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály 

osztályvezető: Dr. Harsányi Kornélia 

cím: 1035 Budapest, Váradi utca 15. II. em. 

Ügyfélfogadási idő: 

hétfő: 13:00-15:00 

szerda: 09:00-12:00; 14:00-16:00 

péntek: 09:00-11:00 

telefonszám: 1- 212-4730 

E-mail cím: nepegeszsegugy02@02kh.bfkh.gov.hu  

 

  

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas
mailto:nepegeszsegugy02@02kh.bfkh.gov.hu


VI. TÁJÉKOZTATÓ a veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékkel történő tevékenység bejelentéséről 

 

A bejelentés két lépcsőben tehető meg: 

 

1.) Regisztráció 

 

A regisztrációs felület a következő címen érhető el: https://www.antsz.hu/regisztracio  . 

 

„A hozzáférési kérés leírása” alatti legördülő menü pontban megadandó, hogy a Kémiai biztonsági 

szakrendszerhez kíván hozzáférni, illetve, hogy veszélyes anyaggal veszélyes keverékkel történő tevékenység 

bejelentése miatt van a jogosultságra szüksége. 

A regisztráció elküldéséhez a felhasználónak ki kell töltenie az űrlap alján található ellenőrzőkódot. 

A regisztrációt követően a megadott e-mail címre fogja a rendszer küldeni a regisztráció jóváhagyását majd 

később a felhasználónevet és a jelszót, amivel be kell jelentkezni a portálon, és ki kell tölteni az űrlapot. 

 

2.) Bejelentkezés 

 

Bejelentkezni a www.antsz.hu  portál jobb felső sarkában található bejelentkezés dobozban lehet: 

 

  
 

A dobozban található választómezőt „Jelszavas bejelentkezésre” kell állítani, majd meg kell adni az e-mailben 

kapott felhasználónevet és jelszót, ki kell tölteni az űrlapot. 

 

A 7800 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az alábbi számlaszámra: Budapest Főváros: 10023002-00301253-

00000000-- kell befizetni. 

 

A csekk fénymásolatát, vagy a banki átutalás visszaigazolást az űrlaphoz csatolni szükséges. 

 

Az űrlap kitöltését követően a területileg illetékes Népegészségügyi Intézettől 30 napon belül visszakapja a 

veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékkel történő tevékenység végzéséhez szükséges igazolást. 

 

 

https://www.antsz.hu/regisztracio
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