
3. Hatósági bizonyítvány 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 
 

Pest Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes 

járási hivatala. 
 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
 

Kérelem, megjelölve, milyen célból kéri az ügyfél az igazolást (Ákr. 82. § és 83. §.) 
 

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: 
 

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. 

 

Az önálló orvosi tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog megszerzése és 

az ezt tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása illetékmentes. 

 
Az ügyintézés határideje: 
 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 8 nap. 
 

Ügymenet leírása: 
 

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

kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet a hatóság 

hiánypótlásra szólítja fel. A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását 

megtagadja, ha kiadása jogszabályba ütközik, vagy az ügyfél valótlan vagy 

olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság 

adattal nem rendelkezik. 

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 

vagy a szükséges dokumentáció megléte esetén a hatósági bizonyítványt ki 

kell állítani. 



A rendelkezésre álló tények, bizonyítékok alapján a hatósági bizonyítvány 

kiállítása, átadás személyesen vagy postázás útján. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 

- 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 

- 313/2011. Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvény végrehajtásáról 
 

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

fogorvosi tevékenységről 

- 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 10.§ az egészségügyi 

szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 

- 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 8. § az orvosok, fogorvosok, 

gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról (15. § (4) bekezdés). 
 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 
 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 
 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
 
 


