
T Á J É K O Z T A T Ó  

az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély iránti kérelmet benyújtók számára  

 

A 2004. évi CXL. törvény, a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, a 2000. évi II. törvény, a 18/2000. (II.25.) Korm. 

rendelet, a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet előírásai alapján az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

országos tisztifőorvosához, vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes kistérségi 

népegészségügyi intézetéhez benyújtott, egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély 

kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
- a kérelmező telephelyét, KSH törzsszámát 

- amennyiben a kérelmező nem a tulajdonában lévő létesítményben végzi a szolgáltatást, a tulajdonos nevét, 

székhelyét, az ingatlan (ingatlanrész) használatának jogcímét, 

- az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyét, a rendelési időt és a betegek számára rendelkezésre állás 

idejét (szervezeti egységenként külön-külön), 

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

ellátási formáját; 

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

rendelkező) nevét, pecsétszámát vagy működési nyilvántartási számát, foglalkoztatási jogviszonyát; 

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

rendszerben való részvétel módját, 

- közreműködő igénybevétele esetén a közreműködő által ellátott szolgáltatásokat; 

- a jogszabály szerint gyógyászati segédeszköznek minősülő termék forgalmazására, kölcsönzésére, javítására 

irányuló tevékenység esetén azt, hogy sorozatgyártású, egyedi méretvétel alapján készült vagy méretre 

igazított segédeszközt fog forgalmazni, kölcsönözni, illetve javítani; 

- az egészségügyi szolgáltató fenntartójának nevét; 

- a jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 

A kérelemhez mellékelni kell: 
- ha az egészségügyi közszolgáltatásáért felelős szerv az egészségügyi ellátási kötelezettségét más 

egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel kötött megállapodás vagy egészségügyi szolgáltatóval kötött 

szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodást, szerződést; 

- az (1) bekezdés h) pontja szerinti közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a 

közreműködésről szóló szerződést; 

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

jogcímét igazoló iratot; 

- az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során okozott kár megtérítésére vonatkozó hatályos 

felelősségbiztosítási szerződése és kötvénye másolatát; 

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

szinthez kapcsolódó feltételeket is - meglétére vonatkozó nyilatkozatot; 

- a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem állnak fenn a működési engedély kiadásának a 20. § (2) 

bekezdésében foglalt kizáró okai; 

- az (1) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységet végzők jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági 

vizsgálatának dátumát és eredményét; 

- a 2. melléklet szerinti szakmai programot; 

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

 

Az ÁNTSZ intézete az alábbi iratokat szerzi be hivatalból: 
- a cégbírósági, bírósági nyilvántartásba bejegyzett kérelmező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság létrejöttének igazolását (cégbejegyzés, cégjegyzékszám, bírósági 

nyilvántartásba vétel száma központi, illetve nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján), 

- amennyiben a kérelmező egészségügyi szolgáltató már rendelkezik működési engedéllyel, az egészségügyi 

szolgáltatók nyilvántartásában kapott azonosító számát, továbbá működési engedélye (engedélyei) számát. 

 

Nem kaphat működési engedélyt (kizáró okok): 
a) az a magánszemély, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 

melynek személyesen közreműködő tagját kuruzslás miatt elítélték, az ítélet, illetőleg a határozat jogerőre 

emelkedésétől számított három évig, 

b) az a magánszemély, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 

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 magánszemély vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, melynek egészségügyi 

szolgáltatásra jogosító működési engedélyét a 19. § (1) bekezdés g) pontja alapján vonták vissza, a határozat 

jogerőre emelkedésétől számított három évig. 
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Az a) -c) pontban felsoroltakról nyilatkoznia kell a kérelmezőnek, melyet a kérelemhez csatolni kell. 

 

Egyéni vállalkozó esetében a működési engedély kiadásakor azonnal, az illetékes körzetközponti jegyzőnél ki kell 

váltani a vállalkozói igazolványt. A működési engedély csak a vállalkozói igazolvánnyal együtt jogosít 

egészségügyi szolgáltatás végzésére. 

 

A tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedély és a működési engedély módosítása díjköteles 

igazgatási eljárás (1/2009. (I. 30.) EüM rendelet). 

 

Egészségügyi szolgáltató tevékenység, egészségügyi szolgáltató tevékenységben közreműködés, valamint 

betegszállítási, természetgyógyászati tevékenység, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos tevékenység 

megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás:  

a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 31. § (1) bekezdés első 

mondatában, valamint 31. § (2)-(7) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. 

illetéket említ, azon díjat kell érteni. 

 
1. melléklet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelethez 

I.   Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások    

 I.1.   Egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési 

engedélyezési eljárás  

  

 I.1.1.   Alapellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges 

működési engedélyezési eljárás  

 30 000 Ft  

 I.1.2.   Járóbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez 

szükséges működési engedélyezési eljárás:  

  

 I.1.2.1.   Rendelőintézet engedélyezési eljárás   70 000 Ft  

 I.1.2.2.   Egyéb járóbeteg-szakellátás engedélyezési eljárás   35 000 Ft  

 I.1.3.   Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez 

szükséges működési engedélyezési eljárás:  

  

 I.1.3.1.   Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez 

szükséges működési engedélyezési eljárás (400 ágyszámig)  

 80 000 Ft  

 I.1.3.2.   Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez 

szükséges működési engedélyezési eljárás (401-től 800 ágyszámig)  

 100 000 Ft  

 I.1.3.3.   Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez 

szükséges működési engedélyezési eljárás (800 ágyszám feletti egészségügyi szolgáltató 

esetén)  

 130 000 Ft  

 I.1.4.   Egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési 

engedélyezési eljárás  

 30 000 Ft  

 I.1.5.   Működési engedély - szakmát vagy szolgáltatást érintő - módosítása (helyszíni szemle 

nélkül)  

 20 700 Ft  

 I.1.6.   Működési engedély - szakmát vagy szolgáltatást érintő - módosítása (helyszíni szemle 

lefolytatásával)  

 30 000 Ft  

I.1.7.   Működési engedély - szakmát vagy szolgáltatást nem érintő - adatváltozás miatti 

módosítása  

 10 000 Ft  

 

A szakmai minimumfeltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és módosításai, a szakmakódokat a 2/2004. 

(XI. 17.) EüM rendelet tartalmazza. A természetgyógyászati tevékenységre vonatkozó szakmai minimumfeltételek 

a 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet és a 11/1997. (V. 28.) NM rendeletben találhatóak meg. Gyógyászati 

segédeszközökkel kapcsolatos tevékenységek szakmai előírásait az 54/1999. (XI.12.) EüM rendelet és a 7/2004. 

(XI. 23.) EüM rendelet tartalmazza. 

A 2004. évi CXL. törvény rendelkezése alapján a működési engedély iránti kérelem, a működési engedély 

módosítása iránti kérelem alapján indult igazgatási eljárás elintézési határideje 30 nap, amelyet az esetleges 

hiányosságok pótlása meghosszabbíthat.  
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