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Ügyfél-tájékoztató 

egészségügyi szolgáltatók engedélyezésével kapcsolatos információk 
 
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 
eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján 
 
A kérelemben fel kell tüntetni 

 a kérelmező telephelyét; 

 új, egyéni vállalkozás keretében működni kívánó egészségügyi szolgáltató kivételével a 
kérelmező KSH törzsszámát; 

 amennyiben az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatást nem saját tulajdonában lévő 
ingatlanban végzi, a tulajdonos nevét, székhelyét, az ingatlan (ingatlanrész) használatának 
jogcímét; 

 az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyét, a rendelési időt és a betegek részére 
rendelkezésre állás idejét, védőnői szolgálat esetén a tanácsadás idejét; 

 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; 

 ha az egészségügyi szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások egy részét más egészségügyi 
szolgáltatóval kötött szerződés alapján, annak közreműködésével nyújtja a betegnek, a 
közreműködő egészségügyi szolgáltató által teljesítendő szolgáltatásokat; 

 területi ellátási kötelezettséggel működő alapellátás esetén az önkormányzat által kijelölt körzet 
megjelölését (körzet száma vagy körzet határai); 

 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; 

 az egészségügyi alapellátásban folytatott szakmák esetén a helyettesítés helyét, a helyettesítő 
személyek nevét és orvosi bélyegzője számát vagy működési nyilvántartási számát. 

 
A kérelemhez mellékelni kell 

 ha az egészségügyi közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató megállapodás vagy 
szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodást, szerződést; 

 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, illetve sérelemdíj 
megfizetésére 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 kizáró 
okai; 



 a tevékenységet végzők jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátumát 
és eredményét; 

 szakmai programot; 

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

 
A működési engedély kiadása iránti eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv az alábbi 
adatokat szerzi be: 

 a cégbírósági, bírósági nyilvántartásba bejegyzett kérelmező jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet 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, 

 a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók vonatkozásában a működési nyilvántartásban 
szereplő alábbi adatokat központi vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján: 

 szakképesítések, valamint szakirányú továbbképzések megnevezése, az erről kiállított 
bizonyítvány vagy oklevél száma, a kiállítás helye és időpontja, továbbá a kiállító intézmény 
megnevezése, 

 a működési nyilvántartási ciklus megújításának és lejártának időpontja, valamint az 
egészségügyi dolgozó által megszerzett és a működési nyilvántartásban szereplő 
valamennyi szakképesítés és szakképzettség tekintetében fennálló, az Eütv. és más 
jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése vagy továbbképzési kötelezettség 
alóli mentesülés ténye. 

 
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 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 130 000 Ft  



megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás (800 
ágyszám feletti egészségügyi szolgáltató esetén)  

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. 


