
Vállalkozói engedéllyel rendelkező természetes személy: 
 
Családi és utónév: ..................................................................................................................................... 
 
Cím (lakhely): ........................................................... Postai irányítószám: ............................................ 
 
Azonosítószám – Cégazonosító (ha van ilyen): ....................................................................................... 
 
Telefonszám: ......................................................................................................................... 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
so sídlom v Rimavskej Sobote 
Ul. Sama Tomášika 14 
979 01 Rimavská Sobota 

 
Tárgy:  K É R V É N Y  

 
Kérem az engedély kiadására irányuló javaslatom közegészségügyi szerv általi elbírálását 

(kötelező érvényű álláspontját) a módosított és kiegészített, 355/2007. sz. a közegészség védelméről, 
támogatásáról és fejlesztéséről szóló törvény 13.§-a értelmében, a következő ügyben (jelölje 
kereszttel): 

 területi eljárás, ill. összevont területi és építkezési eljárás 
 (épületre vonatkozó) használatbavételi eljárás 
 építkezés használatának módosítása (rendeltetés módosítása) 
 helyiségek üzembe-helyezése vagy üzemeltetésük módosítása 
 üzemeltetési szabályzat jóváhagyása vagy módosítása 
 egyéb tevékenységek, események (a 355/2007. sz. törvény 13.§ 3. és 4. bek.) 

 
Az elbírálás tárgyát képező esemény, építkezés megnevezése:  
 
................................................................................................................................................................... 
 
A javasolt intézmény/telephely pontos címe:  
 
.................................................................................................................................................................... 
A kérvényhez csatolom (jelölje kereszttel): 

 vállalkozói jogosultságot igazoló okmány (egyéni vállalkozók jegyzékéből kiadott kivonat 
vagy cégkivonat másolata), 

 tulajdoni lap/bérleti szerződés, ill. előszerződés, 
 üzembe-helyezési határozat másolata, 
 üzemeltetési szabályzat két példányban, 
 tervdokumentáció, szélesebb kapcsolatok helyzete, 
 az epidemiológiai szempontból jelentős tevékenységek – egészségügyi igazolvány másolata, 

szakmai alkalmasságot igazoló tanúsítvány másolata, ill. bizonyítvány másolata, 
 az illetékes építési hivatal bizonylata az építkezés elbírált rendelkezésre való használatáról, 

amennyiben a 355/2007. sz. törvény 13.§ 4. bek. szerinti eljárásról van szó, 
 egyéb (a környezeti tényezők méréseinek eredménye, kockázat-bírálat, ivóvíz-elemzés stb.), 
 bizonylat 50,00 € összegű közigazgatási eljárási illeték (E-illetékbélyeg) megfizetéséről, 

készpénz vagy bankszámlára történő átutalás  
 

Kérem a határozat/ kötelező-érvényű álláspont (jelölje kereszttel): 
 megküldését postai úton  személyesen veszem át      

 
Kelt: ..........................................        ......................................................... 
               Kérvényező bélyegző-lenyomata és aláírása  



Jogi személy: Cégnév ......................................................................................................... 
 
Jogi forma: ............................................................................................................................................. 
 
Székhely: ....................................................................... Postai irányítószám: .............................. 
 
Azonosítószám - Cégazonosító (ha van ilyen): ........................................................................................ 
 
Az elbírálandó tevékenység üzemeltetéséért/végrehajtásáért felelős személy családi és utóneve, 
valamint állandó lakhelye vagy székhelye (törvényes képviselő): 
................................................................................................................... 
Telefonszám: ......................................................................................................................... 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
so sídlom v Rimavskej Sobote 
Ul. Sama Tomášika 14 
979 01 Rimavská Sobota 

Tárgy:  K É R V É N Y  
 
Kérem az engedély kiadására irányuló javaslatom közegészségügyi szerv általi elbírálását 

(kötelező érvényű álláspontját) a módosított és kiegészített, 355/2007. sz. a közegészség védelméről, 
támogatásáról és fejlesztéséről szóló törvény 13.§-a értelmében, a következő ügyben (jelölje 
kereszttel): 

 területi eljárás, ill. összevont területi és építkezési eljárás 
 (épületre vonatkozó) használatbavételi eljárás 
 építkezés használatának módosítása (rendeltetés módosítása) 
 helyiségek üzembe-helyezése vagy üzemeltetésük módosítása 
 üzemeltetési szabályzat jóváhagyása vagy módosítása 
 egyéb tevékenységek, események (a 355/2007. sz. törvény 13.§ 3. és 4. bek.) 

 
Az elbírálás tárgyát képező esemény, építkezés megnevezése:  
................................................................................................................................................................... 
 
A javasolt intézmény/telephely pontos címe:  
.................................................................................................................................................................... 
A kérvényhez mellékelem (jelölje kereszttel): 

 vállalkozói jogosultságot igazoló okmány (cégkivonat vagy a nem állami szereplők 
jegyzékéből kiadott kivonat) állami szervek esetén alapító okirat másolata, 

 egészségügyi intézmények – engedély, ill. főiskolai oklevél 
 tulajdoni lap/bérleti szerződés, ill. előszerződés, 
 üzembe-helyezési határozat másolata, 
 üzemeltetési szabályzat két példányban, 
 tervdokumentáció, szélesebb kapcsolatok helyzete, 
 az epidemiológiai szempontból jelentős tevékenységek – egészségügyi igazolvány másolata, 

szakmai alkalmasságot igazoló tanúsítvány másolata, ill. bizonyítvány másolata, 
 az illetékes építési hivatal bizonylata az építkezés elbírált rendelkezésre való használatáról, 

amennyiben a 355/2007. sz. törvény 13.§ 4. bek. szerinti eljárásról van szó 
 egyéb (a környezeti tényezők méréseinek eredménye, kockázat-bírálat, ivóvíz-elemzés stb.), 
 bizonylat 50,00 € összegű közigazgatási eljárási illeték (E-illetékbélyeg) megfizetéséről, 

készpénz vagy bankszámlára történő átutalás (állami szervek, községek, nagyobb területi 
egységek és költségvetési szervezetek). 

 Kérem a határozat/ kötelező-érvényű álláspont (jelölje kereszttel): 
 megküldését postai úton  személyesen veszem át      

 
Kelt: ..........................................        

.........................................................          Kérvényező bélyegző-lenyomata és aláírása 



Rimaszombati székhelyű Regionális Közegészségügyi Hivatal  
Ul. Sama Tomášika č.14, PSČ 979 01 Rimavská Sobota, 

Telefonszám: 047/5631121, e-mail: ruvzrs@uvzsr.sk, fax: 047/5811101 
       

Kérvény 
epidemiológiai szempontból jelentős tevékenységek végrehajtására 

vonatkozó szakmai alkalmasság igazolása 
 

- ivóvízkezelő-központok és vízvezeték-létesítmények üzemeltetése 
- testápolási intézmények 
- kozmetikai termékek gyártása 
- élelmiszer és ételek gyártása, kezelése, forgalomba hozása 

       (húzza alá a választott tevékenységet) 
 
Családi és utónév ........................................................................................................................... 

Akad.cím:................................................................................................................................................. 

Szül.ideje és helye .............................................................................................................. 

Lakhely (helyiség, utca, házszám, postai irányítószám) ........................................... ............ 

Munkabeosztás – végrehajtandó munka......................................................................... 

(Természetes személy – vállalkozó)  

Cégnév................................................................................................................................ 

A vállalkozás helye (teljes cím).................................................................................................... 

Azonosítószám (Cégazonosító) ................................................................................................................. 

Telefonszám.................................................................................................................................... 
 
A kérelemhez csatolom:  
 1) legmagasabb elért végzettséget igazoló okmány másolata, 
 2) vállalkozási tevékenységre jogosító okmány, amennyiben a kérvényező természetes 
 személy – vállalkozó, 

3) bizonylat 30,00 € összegű közigazgatási eljárási illeték (E-illetékbélyeg) megfizetéséről, 
készpénz (a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának módosított 145/1995. számú, a 
közigazgatási eljárási illetékekről szóló törvénye értelmében) 

 
További tájékoztatás:     
A vizsga előtt megküldött meghívó és felhívás alapján, amelyet írásban kézbesítünk, legkésőbb 14 
nappal a vizsga megtartása előtt, szükséges benyújtani a  20,00 € összegű közigazgatási eljárási illeték 
(E-illetékbélyeg) megfizetését igazoló bizonylatot, kézpénzt (a Szlovák Köztársaság Nemzeti 
Tanácsának módosított 145/1995. számú, a közigazgatási eljárási illetékekről szóló törvénye 
értelmében), valamint személyazonossági okmányt. 
 
Kelt: ........................................ ................................ 
       
        ............................................... 
        kérvényező aláírása 
 
Jelen kérvény aláírásával jóváhagyásomat adom ahhoz, hogy a rimaszombati székhelyű RÚVZ feldolgozza a 
jelen kérvényben általam megadott személyes adataimat az epidemiológiai szempontból jelentős tevékenységek 
végrehajtására vonatkozó szakmai alkalmasság megszerzése érdekében, valamint, hogy azokat bejegyezze a 
szakmai alkalmassággal rendelkező személyek nyilvántartásába. 
 



Nyilatkozom, hogy tudomásul veszem, hogy mint érintett személyre vonatkozó jogaimat a 84/2014. számú 
törvény által módosított, 122/2013. számú személyes adatok védelméről szóló törvény 28.§ rendelkezései 
szabályozzák. 


