
 
Ügyfél-tájékoztató 

egészségügyi szolgáltatók engedélyezésével kapcsolatos információk 

 
A működési engedély iránti kérelem adatlapjai és kitöltési útmutatói letölthetők a www.antsz.hu 
honlapról (Ügyfeleknek / Hatósági ügyintézés / Letölthető dokumentumok címszó alatt), illetve 
megtalálhatóak a nyomtatványok között. Kérjük, hogy kérelmét az innen letölthető „A” és „B” jelű 
adatlapok kitöltésével adja be, mivel ezek tartalmazzák mindazokat az adatokat és 
nyilatkozatokat, melyekre az engedély kiadásához szükségünk van. 
 
Kapcsolódó jogszabályok:  
 
- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VIII. 15.) Kormányrendelet 
- Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételről szóló, 
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet  
- Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 
igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló, 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú 
melléklete tartalmazza az egészségügyi szolgáltatások engedélyezésével kapcsolatos díjakat az 
alábbiak szerint: 
 
I.1.1. Alapellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges 
működési engedélyezési eljárás       30.000 Ft 
/működés megkezdése, ideértve az új telephely létesítését is/ 
 
I.1.2. Járóbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez 
szükséges működési engedélyezési eljárás      30.000 Ft 
működés megkezdése, ideértve az új telephely létesítését is/ 
 
I.1.2.1. Rendelőintézet engedélyezési eljárása      70.000 Ft  
 
I.1.2.2. Egyéb járóbeteg-szakellátás engedélyezési eljárása    35.000 Ft 
/pl.: úgynevezett magánrendelés/ 
 
I.1.4. Egyéb egészségügy szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési 
engedélyezési eljárás          
 30.000 Ft  
/pl.: természetgyógyászati tevékenység 
 
I.1.5. Működési engedély - szakmát vagy szolgáltatást érintő - módosítása (helyszíni szemle nélkül) 

20.700 Ft  
/pl.: rendelési idő módosítása, helyettesítési rend változása/ 
  
I.1.6. Működési engedély - szakmát vagy szolgáltatást érintő - módosítása (helyszíni szemle 
lefolytatásával)          30.000 Ft  
/pl.: új szakma gyakorlása a már működő telephelyen/ 
 
I.1.7. Működési engedély - szakmát vagy szolgáltatást nem érintő - adatváltozás miatti módosítása  

10.000 Ft  
/pl.: a székhely, a cégnév vagy a cég képviselője nevének változása/ 
 
 
A kitöltött adatlapokon különösen az alábbi adatok feltüntetését kérjük: 
 
A lap: 
- Ha Ön egyéni vállalkozó, akkor személyazonosító adatai, a vállalkozói igazolványában feltüntetett 
székhelye, elérhetősége és KSH-törzsszáma,  
- Ha Ön cég (Bt., Kft., stb.) vagy valamely intézmény keretében tevékenykedik, akkor a cég 
(intézmény) neve, székhelye, cégjegyzékszáma (alapító okiratának száma) és KSH-törzsszáma, a cég 
(intézmény) képviselőjének neve és elérhetősége  

http://www.antsz.hu/


 
B lap(ok): 
- Telephely(ek) pontos címe, a végezni kívánt szakma (szakmák) megnevezése és a rendelési idő, az 
ügyeletben való részvétel módja, alapellátás esetén a helyettesítés rendje 
- Ha Önnek területi ellátási kötelezettsége van, akkor az ellátott terület (település, körzetszám vagy 
utcák megnevezése) 
 
Kérjük továbbá a kérelemhez csatolni az alábbiakat:  
 
- a tevékenységet végző személy(ek) szakképzettségét, a működési nyilvántartásba való 
felvételét és az egészségi alkalmasságát igazoló okiratok másolata 
- felelősségbiztosítási szerződés másolata 
- a tevékenység helyének és az eszközöknek a használati jogosultságát igazoló okirat (bérleti 
szerződés stb.), ha tevékenységét nem saját tulajdonú ingatlanban, illetve nem saját eszközökkel 
végzi 
- a veszélyes hulladék kezeléséről szóló szerződés másolata és nyilatkozat a sterilizálás 
módjáról  
- az illetékes települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés másolata, illetve a 
közreműködői szerződés (ha van)  
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló csekkmásolat vagy a banki átutalás 
másolata (a díjat átutalással Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 10027006-00302852-00000000 számú, a Magyar Államkincstárnál vezetett 
bankszámlájára kell befizetni, az átutalás „közlemény” rovatában a befizetés azonosítása érdekében 
kérjük feltüntetni azt, hogy Egészségügyi szolgáltatás engedélyezése/módosítása, valamint az 
illetékes Járási Népegészségügyi Intézet székhelyének városát (azaz Miskolc, Szerencs, Edelény, 
Encs, vagy Mezőkövesd) vagy az úgynevezett keretgazda kódot. 
 
Ha Ön a működési engedélyének módosítását kéri, akkor a fentiek szerint a megváltozott 
(megváltoztatni kívánt) adatokat kell közölni és az azokat igazoló iratokat kell csatolni. 
 


