
Hatósági ügy fajtája/eljárás típusa az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

Sz-Sz-B MKI 3000,- Ft - 2006. évi LIII. Tv. 2. §

Sz-Sz-B MKI - - 259/2012. (XII.7.) Kr. 1. § (2) eb)

A polgári repülőtér ellenőrzése Sz-Sz-B MKI - - 259/2012. (XII.7.) Kr. 1. § (2) d)

Sz-Sz-B MKI 3000,- Ft - 1996. évi XXXI. tv. 12. §

Sz-Sz-B MKI 3000,- Ft 8 nap (8 nap) -

Sz-Sz-B MKI 3000,- Ft - -

Sz-Sz-B MKI Az eljárások alapvetően hivatalból indulnak. - -

Sz-Sz-B MKI Az eljárások alapvetően hivatalból indulnak. - - -

Sz-Sz-B MKI - -

Sz-Sz-B MKI Az eljárások alapvetően hivatalból indulnak. - - - 511/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet -

- 3000,- Ft - - -

Az eljárások alapvetően hivatalból indulnak. - - -

- - - -

Az eljárások alapvetően hivatalból indulnak. - - - -

Az eljárások alapvetően hivatalból indulnak. - - -

Az eljárások alapvetően hivatalból indulnak. Ügyfél megkeresésére indul - - -

Az eljárások alapvetően hivatalból indulnak. - - - - -

Az eljárások alapvetően hivatalból indulnak. - - -

Az eljárások alapvetően hivatalból indulnak. - - - - -

Lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást. Az eljárások alapvetően hivatalból indulnak. Az eljárások hivatalból indulnak. 45 nap - - -

- - - - -

Az eljárások alapvetően hivatalból indulnak. - - - -

Az eljárások alapvetően hivatalból indulnak. Hatósági megkeresés alapján 15 nap - - -

Sz-Sz-B MKI

2 hónap

- -

Sz-Sz-B MKI

2 hónap

- -

Sz-Sz-B MKI

2 hónap

- -

Hatáskörrel 
rendelkező szerv
Hatáskör átruházása 
esetén a ténylegesen 
eljáró szerv 

Az eljáró szerv 
illetékességi 
területe

eljárási 
illetékek 
(igazgatási 
szolgáltatási 
díjak)

alapvető 
eljárási 
szabályok

az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, ideje)

ügyfélfogadás 
ideje

az 
ügyintézés 
határideje 
(elintézési, 
fellebbezési 
határidő)

Útmutatók, 
formanyomtatv
ányok (linkkel)

az igénybe 
vehető 
elektronikus 
programok 
elérése, 
időpontfoglalás

az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

tájékoztatás az 
ügyfelet 
megillető 
jogokról és az 
ügyfelet 
terhelő 
kötelezettsége
krőlAz Igazgatóság a Kormány által kiemeltté 

nyilvánított nemzetgazdasági ügyekben 
tűzvédelmi hatóságként eljár 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

Ket. szerint postai úton (4400 Nyíregyháza, Erdő 
sor 5.) vagy személyesen (4400 
Nyíregyháza, Erdő sor 5.)

H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

21 nap (21 
nap)

A tűzvédelmi hatóság a jogszabályban 
előírt hatósági egyeztetést folytat le

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

postai úton (4400 Nyíregyháza, Erdő 
sor 5.) vagy személyesen (4400 
Nyíregyháza, Erdő sor 5.)

H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

21 nap (21 
nap)

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

Ket. szerint postai úton (4400 Nyíregyháza, Erdő 
sor 5.) vagy személyesen (4400 
Nyíregyháza, Erdő sor 5.)

H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

21 nap (21 
nap)

Tűzvédelmi szakvizsgáztatásával 
összefüggő oktatásszervezői és 
tűzvédelmi szakvizsgáztatási 
tevékenységekkel összefüggő 
közigazgatási hatósági eljárásokban. 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu/szolgaltatasi-tevekenyseg Ket. szerint postai úton (4400 Nyíregyháza, Erdő 
sor 5.) vagy személyesen (4400 
Nyíregyháza, Erdő sor 5.)

H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

21 nap (21 
nap)

http://szabolcs.k
atasztrofavedele
m.hu/tuzvedelmi
-szakvizsga

Tűzoltó készülékek karbantartásával 
kapcsolatos tevékenység folytatásával 
kapcsolatos eljárás 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

Adatlap a tevékenység bejelentéséhez és adatváltozáshoz, továbbá a 
karbantartó szervezet karbantartó személyeinek érvényes tűzvédelmi 
szakvizsga bizonyítvány másolata

Ket.  és a 2009. 
évi LXXVI. tv. 
(Szolgtv.) szerint

postai úton (4400 Nyíregyháza, Erdő 
sor 5.) vagy személyesen (4400 
Nyíregyháza, Erdő sor 5.)

H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

1990. évi XCIII. törvény 2009. évi LXXVI. 
törvény 
1996. évi XXXI. törvény
259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet
50/2011. (XII.20.) BM rendelet
45/2011. (XII.7.) BM rendelet

a 259/2011. Korm. r. 3. § /2/ bek. c) 
pontjában írt építmények beépített 
tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési 
és használatbavételi ügyei, valamint az 
eltérés engedélyezése iránti eljárások

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

Ket. szerint postai úton (4400 Nyíregyháza, Erdő 
sor 5.) vagy személyesen (4400 
Nyíregyháza, Erdő sor 5.)

H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

21 nap (21 
nap)

1990. évi XCIII. törvény
1996. évi XXXI. törvény
2004. évi CXL. törvény
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
szóló 2012. évi . CX. törvény 12. §-ában 
meghatározott hatósági felügyeleti 
eljárások

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

Ket. szerint postai úton (4400 Nyíregyháza, Erdő 
sor 5.) vagy személyesen (4400 
Nyíregyháza, Erdő sor 5.)

H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

21 nap (21 
nap)

1990. évi XCIII. törvény
1996. évi XXXI. törvény
2004. évi CXL. törvény
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
2012. évi XC. Tv.

a létesítmény, az építmény, a helyiség 
vagy szabadtér területén a tűzvédelmi 
létesítési és használati szabályok 
betartása ellenőrzése után induló 
eljárások

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

Ket. szerint H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

21 nap (21 
nap)

1990. évi XCIII. törvény
1996. évi XXXI. törvény
2004. évi CXL. törvény
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ideiglenes ellátására közérdekű 
szolgáltató kijelölése a 292/2013. (VII. 
26.) Korm. r. 3. § alapján

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

Az eljárások alapvetően hivatalból indulnak, a települési önkormányzat 
bejelentése alapján.

Ket. szerint a 
2013. évi 
CXXXIV. 
törvényben 
foglalt 
eltérésekkel

postai úton (4400 Nyíregyháza, Erdő 
sor 5.) vagy személyesen (4400 
Nyíregyháza, Erdő sor 5.)

H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

ügyintézési 
határidő 15 
nap 

2013. évi CXXXIV. törvény, 2012. évi 
CLXXXV. törvény, 292/2013. (VII. 26.) 
Korm. r. 

a nem rendszeres kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás szabályairól és az ennek 
során eljáró állami szervek kijelöléséről

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

Ket. szerint H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

ügyintézési 
határidő 15 
nap 

A beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések 
létesítési és használatbavételi ügyeiben 
eljár

illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség

 A 
katasztrófavédelmi 
kirendeltségek 
illetékességi 
területéről szóló 
43/2011. (XI. 30.) 
BM rendelet 1. 
számú melléklete 
szerint

Ket. szerint postai úton (4400 Nyíregyháza, Erdő 
sor 5.) vagy személyesen (4400 
Nyíregyháza, Erdő sor 5.)

H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

21 nap (15 
nap)

1990. évi XCIII. törvény
1996. évi XXXI. törvény
2004. évi CXL. törvény
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

a létesítmény, az építmény, a helyiség 
vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi 
létesítési és használati szabályok 
betartását, továbbá a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) 
bekezdésének hatálya alá nem tartozó 
tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet 
ellenőrzi

illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség

 A 
katasztrófavédelmi 
kirendeltségek 
illetékességi 
területéről szóló 
43/2011. (XI. 30.) 
BM rendelet 1. 
számú melléklete 
szerint

Ket. szerint H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

21 nap (15 
nap)

1990. évi XCIII. törvény
1996. évi XXXI. törvény
2004. évi CXL. törvény
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

Az 1996. XXXI. törvény 20. § (1) 
bekezdésében meghatározott bejelentési 
kötelezettség ügyében eljár

illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség

 A 
katasztrófavédelmi 
kirendeltségek 
illetékességi 
területéről szóló 
43/2011. (XI. 30.) 
BM rendelet 1. 
számú melléklete 
szerint

Ket. szerint postai úton (4400 Nyíregyháza, Erdő 
sor 5.) vagy személyesen (4400 
Nyíregyháza, Erdő sor 5.)

H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

21 nap (15 
nap)

1990. évi XCIII. törvény
1996. évi XXXI. törvény
2004. évi CXL. törvény
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

A jogszabályok keretei között megállapítja 
a tűzvédelmi kötelezettségeket

illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség

 A 
katasztrófavédelmi 
kirendeltségek 
illetékességi 
területéről szóló 
43/2011. (XI. 30.) 
BM rendelet 1. 
számú melléklete 
szerint

Ket. szerint H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

21 nap (15 
nap)

1990. évi XCIII. törvény
1996. évi XXXI. törvény
2004. évi CXL. törvény
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

Az üzemeltetést, a tevékenységet a 
tűzvédelmi követelmények 
érvényesítéséig, de legalább a 
szabálytalanság megállapításától 
számított 24 órára megtiltja.

illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség

 A 
katasztrófavédelmi 
kirendeltségek 
illetékességi 
területéről szóló 
43/2011. (XI. 30.) 
BM rendelet 1. 
számú melléklete 
szerint

Ket. szerint H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

21 nap (15 
nap)

1990. évi XCIII. törvény
1996. évi XXXI. törvény
2004. évi CXL. törvény
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

A jogszabályban előírt hatósági 
egyeztetéseket lefolytatja.

illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség

 A 
katasztrófavédelmi 
kirendeltségek 
illetékességi 
területéről szóló 
43/2011. (XI. 30.) 
BM rendelet 1. 
számú melléklete 
szerint

Ket. szerint H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

21 nap (15 
nap)

1990. évi XCIII. törvény
1996. évi XXXI. törvény
2004. évi CXL. törvény
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

Lefolytatja a tűzoltó készülékek 
karbantartása tevékenység tűzvédelmi 
jogszabályban foglaltak szerinti 
végzésének helyszíni ellenőrzését.

illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség

 A 
katasztrófavédelmi 
kirendeltségek 
illetékességi 
területéről szóló 
43/2011. (XI. 30.) 
BM rendelet 1. 
számú melléklete 
szerint

Ket. szerint H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

1990. évi XCIII. törvény
1996. évi XXXI. törvény
2004. évi CXL. törvény
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

Eljár a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. 
törvény (a továbbiakban: Ksktv.) 12. § (2) 
bekezdés b), e) és f) pontjában 
meghatározott hatósági felügyeleti 
eljárásokban.

illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség

 A 
katasztrófavédelmi 
kirendeltségek 
illetékességi 
területéről szóló 
43/2011. (XI. 30.) 
BM rendelet 1. 
számú melléklete 
szerint

Ket. szerint H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

21 nap (15 
nap)

1990. évi XCIII. törvény
1996. évi XXXI. törvény
2004. évi CXL. törvény
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

Azt a munkavállalót, aki a munkakörével 
kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, vagy 
a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló 
eszközök, felszerelések használatát nem 
ismeri, a szükséges ismeretek 
megszerzéséig az ott folytatott 
tevékenységtől eltiltja.

illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség

 A 
katasztrófavédelmi 
kirendeltségek 
illetékességi 
területéről szóló 
43/2011. (XI. 30.) 
BM rendelet 1. 
számú melléklete 
szerint

Ket. szerint H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

1990. évi XCIII. törvény
1996. évi XXXI. törvény
2004. évi CXL. törvény
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség

 A 
katasztrófavédelmi 
kirendeltségek 
illetékességi 
területéről szóló 
43/2011. (XI. 30.) 
BM rendelet 1. 
számú melléklete 
szerint

Ket. szerint H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

1990. évi XCIII. törvény
1996. évi XXXI. törvény
2004. évi CXL. törvény
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
44/2011. (XII. 5.) BM rendelet

Eljár az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben 
(a továbbiakban: OTSZ) meghatározott 
azon engedélyezési ügyekben, melyeket 
e rendelet nem utal a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv területi vagy 
központi szerve hatáskörébe.

illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség

 A 
katasztrófavédelmi 
kirendeltségek 
illetékességi 
területéről szóló 
43/2011. (XI. 30.) 
BM rendelet 1. 
számú melléklete 
szerint

Ket. szerint H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

21 nap (15 
nap)

1990. évi XCIII. törvény
1996. évi XXXI. törvény
2004. évi CXL. törvény
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

Az OTSZ-ben meghatározott esetben a 
szabadtéri rendezvény megtartását 
megtilthatja, illetve a rendezvény azonnali 
befejezését rendelheti el.

illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség

 A 
katasztrófavédelmi 
kirendeltségek 
illetékességi 
területéről szóló 
43/2011. (XI. 30.) 
BM rendelet 1. 
számú melléklete 
szerint

Ket. szerint H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

1990. évi XCIII. törvény
1996. évi XXXI. törvény
2004. évi CXL. törvény
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

Külön jogszabályokban meghatározott 
esetekben részt vesz szakhatósági 
eljárásokban

illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség

 A 
katasztrófavédelmi 
kirendeltségek 
illetékességi 
területéről szóló 
43/2011. (XI. 30.) 
BM rendelet 1. 
számú melléklete 
szerint

16/2012. (IV. 3.) 
BM rendeletben 
meghatározott 
esetekben

Ket. szerint H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

1990. évi XCIII. törvény
1996. évi XXXI. törvény
2004. évi CXL. törvény
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

Elvi vízjogi engedély kiadása a vízjogi 
engedélyezési kötelezettség alá tartozó 

vízhasználat, vízimunka és 
vízilétesítmény műszaki tervezéséhez 

a vízügyi igazgatási 
és a vízügyi, 
valamint a 
vízvédelmi hatósági 
feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 
szóló 223/2014. (IX. 
4.) Korm. rendelet 
2.sz. melléklete 
szerint

A 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 1. § Az elvi vízjogi engedély iránti 
kérelemhez
a) a tervezett műszaki megoldásnak - e rendelet 1. számú melléklete szerinti - 
ismertetését,
b) ha a tervezett vízimunka, a vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat a 
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. 
rendelet 2. mellékletében szerepel, azonban a tevékenység vagy létesítmény a 
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. 
számú mellékletében meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a 
tevékenységre vagy létesítményre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem 
teljesül, a Khvr.-ben meghatározott, a környezeti hatások jelentőségének 
vizsgálatára szolgáló adatlapot,
c) a megbízás alapján eljáró tervező esetén a megbízás másolatát vagy az arról 
szóló igazolást
kell csatolni.

33/2005. 
(XII.27.) KvVM 
rendelet 1. sz. 
melléklet 22. 
pont szerint 
60,000,- Ft

Ket. szerint postai úton (4400 Nyíregyháza, Erdő 
sor 5.) vagy személyesen (4400 
Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.)

H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bek.,  
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § 

Vízjogi létesítési engedély kiadása 
vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény 

megépítéséhez, átalakításához, 
megszüntetéséhez

a vízügyi igazgatási 
és a vízügyi, 
valamint a 
vízvédelmi hatósági 
feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 
szóló 223/2014. (IX. 
4.) Korm. rendelet 
2.sz. melléklete 
szerint

a kérelemhez csatolni kell:
-az engedélyezési tervek 2. számú melléklet szerinti nyolc példányát, tervezői 
jogosultság igazolását;
-közmű nyilatkozatát, hozzájárulását;
-adott estben a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló 
adatlapot;
-az érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását;
-ha az ingatlan nem az engedélyes (építtető) tulajdona — a közcélú 
vízilétesítmény elhelyezését biztosító vízvezetési szolgalom alapításának esetét 
kivéve — az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím 
igazolását, vízilétesítmény megvalósítása esetén a földtulajdonossal kötött 
megállapodást.

   
A tervdokumentáció részletes tartalmát a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 
2. számú melléklete tartalmazza.

33/2005. 
(XII.27.) KvVM 
rendelet 1. sz. 
melléklet 24. 
pont szerint a 
létesítmény 
fajtájától 
függően eltérő

Ket. szerint postai úton (4400 Nyíregyháza, Erdő 
sor 5.) vagy személyesen (4400 
Nyíregyháza, Erdő sor 5.)

H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bek., 
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet. 3. § (1) 

bek.

Vízjogi üzemeltetési engedély kiadása 
vízhasználat gyakorlásához, 

vízilétesítménye használatbavételéhez 
(összefoglalóan: üzemeltetéséhez) 

a vízügyi igazgatási 
és a vízügyi, 
valamint a 
vízvédelmi hatósági 
feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 
szóló 223/2014. (IX. 
4.) Korm. rendelet 
2.sz. melléklete 
szerint

A 18/1996. KvVM rebdelet alapján vízjogi üzemeltetés iránti kérelem 
tartalmazza
az engedélyes üzemeltető megnevezését, címét, székhelyét;
a vízjogi létesítési engedélyre történő utalást, ideértve a határozat, az engedély 
vagy a vízkönyvi nyilvántartás számát;
a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésektől függően a 
próbaüzemeltetés eredményét rögzítő adatokat;
a vízhasználat gyakorlására vonatkozó adatokat (így például az igényelt, 
illetőleg engedélyezett víz mennyiségét és minőségét);
a vízkivételi művek külön jogszabály szerinti alapállapot vizsgálatának adatait;
azok megnevezését, akiknek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét a 
megvalósított vízimunka, vízilétesítmény üzemeltetése érinti (az érdekeltség 
megjelölésével);
ha a tervezett vízimunka, vízilétesítmény vagy vízhasználat a felek szerződésén, 
illetőleg hatósági határozaton alapuló vízvezetési szolgalom útján valósult meg - 
különösen a létesítési engedély jogosítottjának, valamint az üzemeltető 
személyének eltérése esetén - az üzemeltetéssel összefüggő és a szolgalom 
gyakorlásával járó használati korlátozások tartalmát, továbbá e korlátozásoknak 
az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges adatokat.

33/2005. 
(XII.27.) KvVM 
rendelet 1. sz. 
melléklet 28. 
pont szerint A 
vízjogi létesítési 
engedélyre 
megállapított 
díjtétel 80%-a

Ket. szerint postai úton (4400 Nyíregyháza, Erdő 
sor 5.) vagy személyesen (4400 
Nyíregyháza, Erdő sor 5.)

H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

1995. évi LVII. törvény. 28. § (1) bek., 
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet  5. § (1) 

bek.
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