
 

 

9. Praxisjog engedélyezése 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Pest Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes 

járási hivatala. 
 

A praxisengedély kiadása annak az egészségügyi államigazgatási 

szervnek a hatáskörébe tartozik, amely az adott praxisjoggal érintett 

egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására jogosult. 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
 

A kérelmet az orvos nyújthatja be, aki háziorvosi, házi gyermekorvosi, 

fogorvosi tevékenység végzésére jogosult és működtetési jogot kíván 

(elidegenítés vagy betöltetlen körzet esetén, ill. új körzet létesítése miatt) 

megszerezni, ill. működtetési jogot szándékozik folytatni. 
 

A kérelmet írásban kell benyújtani. 
 

A kérelemhez csatolni kell: 

- orvosi alkalmassági vizsgálat eredményéről szóló 

igazolást - a praxisjog átruházásáról szóló szerződést, 

- a kérelmező és az önkormányzat által kötött                     

előszerződést - kamarai tagság igazolását 

- működési nyilvántartásba vétel érvényességének igazolását (az 

érvényességet a pecsétszám alapján a 

https://www.enkk.hu/index.php/hun/ közhiteles nyilvántartásából 

hatóságunk megállapítja) 

- az előírt szakképzettséget igazoló bizonyítvány vagy 

háziorvosoknál a szakgyakorlat elvégzését követő vizsga bizonyítványa 

másolata 

- nyilatkozat arról, hogy a praxisengedély kiadását akadályozó 

tényezők nem állnak fenn, valamint a benyújtott másolatok 

hitelességéről 

- a korábbi praxis helyettesítéséről szóló megállapodás másolatát 

- a korábbi település önkormányzatával kötött feladat-ellátási 

szerződés felmondásáról szóló dokumentum másolatát. 

 

 



 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 

Papír alapon, 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. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 
 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért 
és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM 
rendelet 1. melléklete alapján 16.000 Ft. 
 

Ügymenet leírása: 
 

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

hatóság a kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra 

szólítja fel. 

Amennyiben a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyfelet értesíteni kell az eljárás 

megindításáról, valamint a hiányzó dokumentumokat, adatokat be kell kérni. 

A rendelkezésre álló tények, bizonyítékok alapján érdemi döntés meghozatala 

vagy az eljárás megszüntetése. 

A döntés postázása után, az átvétel visszaigazolását követően, fellebbezés 

hiányában a döntés a közlésétől számított 15. napon véglegessé és 

végrehajthatóvá válik. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 

- 2000. évi II. tv. az önálló orvosi tevékenységről 
 

- 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. tv. végrehajtásáról 
 

- 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 
 

- 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről 
 

- 2006. évi XCVII. tv. az egészségügyben működő szakmai kamarákról 
 

- az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási 

eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 

1/2009. (I.30) EüM rendelet. 
 



Az ügy intézését segítő útmutatók: - 
 
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 
 

www.antsz.hu - hatósági ügyintézés - letölthető dokumentumok - 

Kérelem-minta működtetési jog engedélyezéséhez. 

 
Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: www.antsz.hu 
 

http://www.antsz.hu/
http://www.antsz.hu/

