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„Miért kell nekünk 

működési engedély??!!” 

 Országosan egységes 

 Szakmailag nyomon követhető és 

 Számon kérhető feltételek és színvonal 

 …mert jogszabály előírja… 



Jogi háttér I. 
 Az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény 108. § (1) bekezdése: 
„Egészségügyi szolgáltatás kizárólag az 
egészségügyi államigazgatási szerv által 
kiadott működési engedély birtokában, az 
abban meghatározottak szerint kezdhető 
meg, illetve folytatható.” 

 98. § (2) bekezdés d) pont: „Az ápolás 
[..]a kezelőorvos által elrendelt terápiás 
tervben előírt beavatkozások 
végrehajtását szolgálja” 



Jogi háttér II. 
 

 Az egészségügyi szolgáltatás 
gyakorlásának általános feltételeiről, 
valamint a működési engedélyezési 
eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) 
Korm. rendelet 6. § (2) „Nem kell külön 
működési engedélyt kiadni a 
bentlakásos szociális intézményeknek a 
külön jogszabályban meghatározott 
kötelező szolgáltatásai körébe tartozó 
egészségügyi szolgáltatásokra.” 



Jogi háttér III. 
 Az egészségügyi szolgáltatások 

nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. 
(X. 20.) ESzCsM rendelet 2. 
mellékletében: 

 Visszautal az Eü. Tv. 98. § (2) bek. d) 
pontjára 

 Meghatározza a bentlakásos szociális 
otthonokban végzett szakápolás 
definícióját valamint  a tevékenységi 
körhöz tartozó szakfeladatokat. 

 



Szakápolási tevékenységek 
 Vér- és testváladékok vétele laboratóriumi vizsgálat céljából. 

 Perifériás vénakanül (branül) behelyezése, és ellátása. 

 Előkészítés (beteg és eszközök) különböző eszközös vizsgálatokhoz, és invazív beavatkozásokhoz.  

 Asszisztálás a különböző eszközös vizsgálatok, és invazív beavatkozások végrehajtása közben. 

 Szondán (nasogastricus, és percutan gastrostomán) át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó 

szakápolási tevékenységek. 

 A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje. 

 Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, gyógyszeres hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói 

feladatok. 

 Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz, parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolói feladatok. 

 Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének 

szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után. 

 Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai. 

 Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, 

fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok: 

  -    gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása, 

  -    mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása. 

 Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása: 

  -    UH inhalálás,  

  -    váladékszívó alkalmazása, 

  -    oxigénterápia. 

 Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai. 

 Haldokló beteg szakápolása. 

 EKG készítés, és egyéb (pl: holter, ABPM) monitorozási tevékenységekkel kapcsolatos szakápolói feladatok. 

 Gyógyszeradagoló pumpa működtetése. 

 Sürgősségi esetek, szövődmények felismerése, elhárításának megkezdése, és közreműködés az elhárításában. 

 



GYIK I. 
 Hivatalból indul az 

engedélyezési eljárás 
vagy kérelmezni kell? 

 

 Mikor és hová kell 
benyújtani a 
kérelmet? 

 

 Kinek kell a kérelmet 
benyújtania? 

 

 Kérelem szükséges. 

 

 

 Folyamatosan 
benyújtható a 
területileg illetékes 
népegészségügyi 
osztályhoz. 

 A fenntartónak, 
önkormányzatnak, 
gazdasági 
társaságnak, 
alapítványnak, stb. 



GYIK II. 
 Mennyi az ügyintézési 

határidő? 

 

 

 Van-e eljárási 

költség? 

 

 Társul-e hozzá OEP 

finanszírozás? 

 Mennyi ideig érvényes 

az engedély? 

 Az általános ügyintézési 

határidő 2004. évi CXL. törvény 

(Ket.) 33.§ (1) bekezdés 

alapján 21 nap, melybe nem 

számítanak bele a Ket. 33.§ (3) 

bekezdése szerinti eljárási 

cselekmények. 

 Az eljárás igazgatási díj 

köteles, eljárásonként 

30000 Ft, mely csekken 

vagy átutalással teljesíthető. 

 Nem… 

 

 Határozatlan ideig 

érvényes. 



GYIK III. 
 Mit tartalmaz a 

működési engedély? 
 - Fenntartó/Működtető 

adatait, 

 - milyen telephelyeken 
(mellékletben), 

 - milyen szakmákra 
(szakápolás) vonatkozik az 
engedély; 

 - változás esetén 
bejelentési kötelezettség, 

 - személyi, tárgyi és 
szakmai feltételek 
folyamatos biztosítására 
való figyelem felhívás, 

 - vonatkozó egyéb 
jogszabályi előírások 
betartására való figyelem 
felhívás. 



Elérhetőségek 
 Egri, Pétervásárai, Bélapátfalvai 

Járások illetékességi területén 

 

 

 

 Hevesi, Füzesabonyi Járások 
illetékességi területén 

 

 

 Hatvani, Gyöngyösi Járások 
illetékességi területén 

 

 

 HMKH Egri Járási Hivatala, 
Népegészségügyi Osztály 

  (3300 Eger, Kossuth u. 26. Tel.: 06-
36/ 510-303) 

 

 HMKH Füzesabonyi Járási Hivatala, 
Népegészségügyi Osztály 

 (3390 Füzesabony, Rákóczi u. 62. Tel.: 
06-36/341-832) 

 

 HMKH Hatvani Járási 
Hivatala,Népegészségügyi Osztály 
(3000 Hatvan, Balassi u. 14. Tel.: 06-
37/341-396 valamint 3200 Gyöngyös, 
Dózsa Gy. tér 20-22. Tel.: 06-37/311-
172) 

 

 HMKH NFO Közegészségügyi és 
Egészségügyi Igazgatási Osztály 
(3300 Eger, Kossuth u. 11. Tel.: 06-
36/511-912) 

 

 

 



66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet  
Az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is 

ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és 

szakképzettségi feltételeiről  

  1. 5.4. szintű OKJ ápoló  

 2. ápoló (főiskolai, Bsc)  

 3. felnőtt szakápoló (1997. december 7-ét 

megelőzően szerzett szakképesítés)  

 4. általános betegápoló (1975. március 1-

jét megelőzően szerzett szakképesítés)  

 5. körzeti betegápoló (1975. március 1-jét 

megelőzően szerzett szakképesítés)  

 6. csecsemő- és gyermekápoló  

 7. mentőápoló  

 8. radiográfus  

 9. képi diagnosztikai és intervenciós 

asszisztens  

 10. orvosdiagnosztikai laboratóriumi 

technológus  

 11. egészségügyi gyakorlatvezető  

 12. orvosi laboratóriumi és képalkotó 

diagnosztikai analitikus (BSc)  

 13. 5.5. szintű OKJ szülésznő  

 

 1. § (1) A legalább az 1. melléklet szerinti 

szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező 

egészségügyi szakdolgozó (a továbbiakban: 

szakdolgozó) azon tevékenységeket, amelyeket a 

szakképesítésén alapuló kompetenciák alapján orvosi 

elrendelésre az orvossal együttműködve végezhet, 

orvosi elrendelésre önállóan is elláthatja  

 a) az osztályvezető ápoló vagy vezető ápoló vagy 

vezető asszisztens és  

 b) az osztályvezető főorvos vagy orvosszakmai vezető  

 együttes írásos - a munkáltatói jogkör gyakorlója által 

jóváhagyott - felhatalmazása (a továbbiakban: 

felhatalmazás) alapján.  

 (2) A felhatalmazás a szakdolgozó részére akkor 

adható, ha a szakdolgozó az adott tevékenység 

végzéséhez szükséges szakmai felkészítést megkapta, 

és a tevékenység végzéséhez szükséges képességéről, 

valamint a tevékenység megfelelő kivitelezéséről az (1) 

bekezdés a) és b) pontja szerinti, a felhatalmazást kiadó 

személyek a gyakorlatban előzetesen meggyőződtek.  

 (3) A felhatalmazásban foglaltak alapján a 

szakdolgozó munkaköri leírását a tevékenység végzése 

tekintetében módosítani kell. A felhatalmazás alapján 

egészségügyi tevékenység önállóan kizárólag az (1) 

bekezdés a) és b) pontja szerinti, a felhatalmazást kiadó 

személyek irányítási jogkörébe tartozó szervezeti 

egység keretei között és tevékenységi körben 

végezhető.  

 



Bentlakásos szociális intézményben 

nyújtott szakápolás minimumfeltételei 

 Személyi feltételek: 
 Minimum ágyszám                                    - 

 Rendszeres konzultáció az orvossal/szakorvossal   X 

 Egyetemi okleveles ápoló/Diplomás ápoló           X 

 Ápoló (OKJ 54)/szakápoló        X 

 Dietetikus           EL 

 Gyógytornász          EL 

 Pszichológus, mentálhigiénikus                             EL 

 Dietetikus           EL 

 Gyógytornász          EL 

 Pszichológus, mentálhigiénikus       EL 



Tárgyi feltételek 
  

Elkülönített helyiség az ápolási műveletek előkészítéséhez, és 

az eszközök, műszerek tárolásához (nővérdolgozó) 

X 

Higiénés kézmosás feltételei a nővérdolgozóban, a 

kezelőhelyiségben, és a betegszobákban 

X 

Sterilizátor (helyben sterilizálás esetén) X 

Előkészítő kocsi az ápolási műveletekhez X 

Ágyazó kocsi X 

Fürdetőszék X 

Szoba WC X 

Hajmosó felszerelés X 

Háttámasz X 

Antidecubitor matrac X 

Egyéb decubitus-prevenciós eszközök X 



Motoros szívó 
X 

Infúziós állvány 
X 

Vérnyomásmérő, phonendoscop 
X 

Garatlámpa (pupilla lámpa) 
X 

Steril, egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben 
X 

Steril tűk, szárnyas tűk, perifériás vénakanülök (branülök) különböző 

méretben 

X 

Steril szondák, steril infúziós szerelékek 
X 

Steril katéterek, steril katéter csúsztató, vizeletgyűjtő zsák 
X 

Bőr-, kéz-, nyálkahártya-, eszköz-dezinficiens 
X 

Steril kötszerek, steril sebészi ollók, -kötszer ollók 
X 

Steril anatómiai csipeszek, steril horgas csipeszek 
X 

Kocher, stranguláló gumi, ragtapasz, vatta 
X 

Hőmérő, spatulák 
X 

Steril beöntő csövek, beöntő kanna, vesetál 
X 



Védőruha, védőkötény, arcmaszkok X 

Steril és nem steril gumikesztyűk, fólia kesztyűk X 

Egyszer használatos kéztörlő X 

Elsődleges veszélyes hulladékgyűjtő doboz X 

Vizeletvizsgálati tesztcsík X 

Vércukorszintmérő, tesztcsíkkal X 

Vérvételi csövek, és eszközök, tartályok egyéb vizsgálati 

anyagok vételéhez 

X 

Adott beavatkozásokhoz egészségügyi textília X 



 Egységes szakmai gyakorlat a szakápolásban. 

 Az ellátás biztonsága nő. 

 Követhető szakmai elvárások. 

 Objektív értékelési rendszer. 

 „Könnyebb” átjárhatóság az ellátásban az 

egészségügyi  és szociális rendszer közt. 

 A szakdolgozói továbbképzések nyitottá válnak a 

szociális szféra számára. 

Várható eredmények 



Gyakorlati alkalmazás 

Erősségek Nehézségek 

 Elkötelezettség. 

 Igény a minőségi 

ellátásra. 

 Szoros ellenőrzési 

rendszer. 

 Az ágazat 

létjogosultságának 

növekedése az 

elöregedő korfa miatt. 

 Pénz, pénz, pénz….. 

 Humánerőforrás. 

 Változás-

szemléletváltás. 

 Hosszútávú befektetés. 





Köszönöm a figyelmet! 


