
 

 

7.Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének visszavonása 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Pest Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási 
 

hivatala. 
 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
 

Az eljárás kérelemre indul, melyben meg kell nevezni a telephelyet, melyre 

vonatkozóan a működési engedélyt vissza kívánja vonatni a szolgáltató. 

Amennyiben a telephelyen csak egyes szakmák végzését szünteti meg a 

szolgáltató, de más tevékenységeket továbbra is végez, úgy az eljárás 

működési engedély módosításnak minősül. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 

Papír alapon - személyesen vagy postai úton -, elektronikus ügyintézés 

jelenleg a Hivatalnál még nincs. Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, 

egyeztetésre van lehetőség; az ügyintézési határidőket is a papír alapon 

beérkezett dokumentum beérkezését követő naptól kell számítani. 

A kérelmet a hatáskörrel rendelkező hivatalhoz kell benyújtani - a 

hatáskörrel rendelkező hatóság: 

a) fekvőbeteg-szakellátást, mentést, vérellátást, haemodialízist és sejt- és 

szövetbanki, biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai 

tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai, valamint a 

fekvő- és járóbeteg-szakellátást – diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – 

egyidejűleg nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató 

közreműködői esetén – függetlenül attól, hogy a szolgáltató hány 

telephelyen nyújtja szolgáltatásait – az országos tisztifőorvos, 

b) alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati 

segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, betegszállítást, intézeten kívüli 

szülészeti és újszülött-ellátási tevékenységet, mentési tevékenységen 

belül rendezvény egészségügyi biztosítását, bentlakásos szociális vagy 

gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást, önálló 

járóbeteg-szakellátást – ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen 

végezhető ellátásokat – és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi 

szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén a járási 

hivatal, 



c) ha az a) pont szerinti fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és 

járóbeteg-szakellátást – a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg 

nyújtó szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az országos 

tisztifőorvos, 

d) ha a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-

szakellátást – a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg nyújtó 

közreműködő és személyes közreműködő egészségügyi szolgáltató emellett 

önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az önálló járóbeteg-szakellátás 

tekintetében a járási hivatal jogosult. 

e) ha az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik telephellyel, az 

egészségügyi szolgáltató székhelye szerinti illetékes járási hivatal 
 

f) amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephellyel is 

rendelkezik, ill. a székhelyén is nyújt szolgáltatást, a működési engedélyt 

a telephelyekre, vagy a székhelyre külön-külön lefolytatott eljárásokban a 

telephely, ill. a székhely szerint illetékes járási hivatal vagy az országos 

tisztifőorvos adja ki. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 
 

1990. évi XCIII. tv. 29. §. (1) bekezdése alapján: 3.000 Ft, melyet a Pest 

Megyei Kormányhivatal által vezetett 10023002-

00332873 számú számlára kell átutalni/befizetni. Az átutalás 

megjegyzés rovatában fel kell tüntetni: „eljárási illeték”. A befizetés igazolását a 

kérelem mellékleteként csatolni kell. 
 

Amennyiben a telephelyen csak egyes szakmák végzését szünteti meg a 

szolgáltató, de más tevékenységeket továbbra is végez, úgy az eljárás 

működési engedély módosításnak minősül és 20.700 Ft igazgatási 

szolgáltatási díj köteles az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete alapján. 
 

Az ügyintézés határideje: 

Az ügyintézési határidő 8 nap. 
 
 

Ügymenet leírása: 
 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, postán, a benyújtást követően a 

hivatal a kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet 

hiánypótlásra, tényállás tisztázására szólítja fel. 

Amennyiben a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyfél egyidejű értesítése mellett, 



az ügy összes dokumentációját a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

szervnek kell áttenni, az eljárás a továbbiakban ott folytatódik. 

A rendelkezésünkre álló dokumentációk alapján érdemi döntés meghozatala 

(működési engedély visszavonása) vagy az eljárás megszüntetése. 

A döntés postázása után, az átvétel visszaigazolását követően, fellebbezés 

hiányában a döntés a kézhezvételtől számított 15. napon véglegessé válik. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
 

- 2015. évi CXXIII. az egészségügyi alapellátásról 

- 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 

eljárásról 

- 2/2004. (XI. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési 

engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 
 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 
 

www.antsz.hu- ügyfeleknek - hatósági ügyintézés- letölthető dokumentumok - A, 

B, C, D lapok 

 
Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
 

http://www.antsz.hu/

