
  
 

 

 

Működési engedély kiadása/módosítása 

 

1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) 

bekezdése kimondja, hogy ha a jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok 

közül az jár el, amelynek illetékességi területén 

a) az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, ennek hiányában 

b) a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, ennek hiányában 

c) a jogellenes magatartást elkövették. 

 

Működési engedély kiadása/módosítása eljárásban az illetékes járási hivatal jár el.  

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatalának illetékessége az alábbi 

járásokra terjed ki: 

Edelényi járás, Kazincbarcikai járás, Ózdi járás, Putnoki járás 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatalának illetékessége az alábbi 

járásokra terjed ki: 

Encsi járás, Gönci járás, Szikszói járás 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatalának illetékessége az alábbi 

járásokra terjed ki: 

Miskolci járás 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatalának illetékessége az 

alábbi járásokra terjed ki: 

Mezőkövesdi járás, Mezőcsáti járás, Tiszaújvárosi járás 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatalának illetékessége az alábbi 

járásokra terjed ki: 

Cigándi járás, Szerencsi járás, Sárospataki járás, Sátoraljaújhelyi járás, Tokaji járás 

 

2. A kérelem benyújtásának módja (ideje, helye, módja) és a csatoltandó iratok 

A működési engedély kiadása kérelem alapján történik. A működési engedély módosítás történhet 

kérelemre vagy hivatalból. 

 



  
 

 Az Ákr. 35. § (2) bekezdése szerint, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a 

kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni. Az Ákr. 37. § (1) bekezdése 

értelmében az ügyfél kérelmét az illetékes hatóság mellett a kormányablaknál is előterjesztheti. 

 

A kérelmek formanyomtatványon vagy írásban nyújthatók be az illetékességgel rendelkező járási 

hivatalnál vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus úton, illetve lehetőség van a Kormányablak-

ügyintézés igénybevételére is, ahol e tárgykörben tényleges ügyintézés nem, csupán az iratok 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez való megküldése történik.  

 

A kérelmek személyes benyújtására ügyfélfogadási időben, az ügyfélfogadásra nyitva álló helységben 

van lehetőség.  

 

A működési engedély kiadás iránti kérelemhez csatolni kell az alábbi iratokat: 

 

 ha az egészségügyi közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató megállapodás vagy szerződés 

útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodást, 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 a 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okai; 

 a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók (orvos, szakdolgozó, nem egészségügyi 

szakképesítéssel rendelkező) jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági vizsgálatának 

dátumát és eredményét; 

 a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott tartalommal az 

egészségügyi szolgáltatónak szakmai programját; 

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

helyettesítését. 

 egészségügyi igazgatási szolgáltatási díj 

  Kitöltött „A”, „B” és „D” űrlapok (letölthető a honlapról) 

 

3. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 

Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete alapján:  

 

- alapellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési 

  engedélyezési eljárás : 30.000 -Ft.  

- egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenység, a közreműködői tevékenységet is ideértve - kivéve a 

  kizárólag bejelentés alapján nyilvántartásba vett személyes közreműködőként végzett 

  tevékenységet - megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás: 30.000 -Ft. 

- működési engedély kötelező elemeiben bekövetkező adatváltozás miatti módosítása 10.000, -Ft,  

- működési engedély módosítása helyszíni szemle nélkül: 20.700, -Ft, 

- működési engedély módosítása helyszíni szemlével: 30.000, -Ft, 



  
 

 

A díjfizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az 1. mellékletben meghatározott mértékű 

igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni, melyet az eljárást kezdeményező fél az eljárás 

megindításakor köteles átutalással, készpénz átutalási megbízással, belföldi postautalvány útján 

megfizetni. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. 

 

Az eljárási költség viselésének általános szabálya Ákr. 125. § alapján az eljárási költséget: 

(1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az eljárás költségeit az viseli, akinél azok felmerültek. 

(2) Az eljárás résztvevője viseli a jogellenes magatartásával okozott költségeket. 

(3) Azon eljárási költséget, amelynek viselésére senki nem kötelezhető, az eljáró hatóság viseli. 

 

4. A kérelem benyújtásának feltételei és az eljárás menete 

Kérelmet az a természetes személy, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet nyújthat be, aki a tevékenységet végezni akarja. Az írásban vagy személyesen az illetékes 

hatóságnál vagy a kormányablaknál előterjesztett kérelemmel az ügyfél egészen a döntés véglegessé 

válásáig rendelkezhet. A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél (és képviselője) adatait és 

elérhetőségét, melyek azonosításukhoz szükségesek.  

Amennyiben a beadvány szerint egy már meglévő telephelyen engedélyes új szakmát kíván 

gyakorolni, működési engedély módosítás keretében e szakmára új engedély adandó. 

Telephelyváltozás esetén nem a működési engedély módosításáról beszélünk, hanem a megszűnő 

telephelyre vonatkozó működési engedélyt vonjuk vissza, ezzel egyidejűleg az új telephelyre 

működési engedélyt adunk. 

A kérelmet benyújthatja személyesen az ügyfél vagy helyette törvényes képviselője, meghatalmazottja 

is. Az eljárás a hatóság előtt a kérelem benyújtását követő napon indul. Ügyfelet az eljáró szerv 

tájékoztatja az eljárás megindításáról. 

 

A hatóság az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel írásban vagy szóban tart kapcsolatot, mely 

magában foglalja az elektronikus út lehetőségét is. 

A kapcsolattartás formáját főszabály szerint az ügyfél választja meg, kivéve, ha törvény másként 

rendelkezik, mely választható formákról a hatóság tájékoztatja őt. Az ügyfél az általa választott 

kapcsolattartási módról más kapcsolattartási módra térhet át, feltéve, hogy az a hatóságnál 

rendelkezésre áll. 

 

Az eljárás megindulását követően a hatóság megvizsgálja a benyújtott kérelmet és a csatolt 

dokumentumokat. Amennyiben a hatóság észleli, hogy a kérelem elbírálásához olyan adatra vagy 

iratra van szüksége, mellyel más szerv rendelkezik, a hatóság megkeresheti e szervet. 

Abban az esetben, ha a kérelem nem felel meg a jogszabály által támasztott követelményeknek vagy 

megfelel ugyan, de a tényállás tisztázása során új adat merült fel, az eljáró hatóság – határidő 

megjelölésével – egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, figyelmeztetve őt a 

hiánypótlási felhívás teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeire. 

 

A működési engedélyezési eljárás során az eljáró hatóság a tényállás tisztázása érdekében helyszíni 

szemlét tarthat. Ennek során megvizsgálja, hogy az egészségügyi szolgáltató megfelel-e az 

engedélyezési kérelemben megjelölt egészségügyi szakmára vonatkozó minimumfeltételeknek, az 

egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges helyiségek megfelelnek-e a szakmai és 

közegészségügyi előírásoknak, az egészségügyi szolgáltató rendelkezik-e a szolgáltatáshoz 



  
 

szükséges egyéb hozzájárulásokkal, engedélyekkel. A helyszíni szemle időpontjáról a szemlét 

megelőzően legalább 5 nappal értesíteni kell a kérelmezőt kivéve, ha az a szemle eredményességét 

veszélyeztetné. Ha az eljáró hatóság az engedélyezési eljárásban helyszíni szemlét nem tartott, a 

működési engedély jogerőre emelkedésétől számított hatvan napon belül helyszíni ellenőrzés tart. 

A helyszíni ellenőrzésről történő értesítés szabályai megegyeznek a helyszíni szemlére vonatkozó 

szabályokkal. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek a ténymegállapításokon kívül  

tartalmaznia kell a felelős személy ezekre vonatkozó nyilatkozatát is. 

Ha az ellenőrzésen a felelős személy nem volt jelen, a jegyzőkönyv másolati példányát meg kell 

küldeni részére azzal, hogy nyilatkozatát a kézbesítéstől számított 8 napon belül megteheti. 

A tényállás tisztázása során –a kérelem és a hivatalból beszerzett adatok alapján – vizsgálni kell a 

költségvetési szerv létét, székhelyét, a képviseleti jogosultságot, cégbejegyzés, cégjegyzékszám, 

bírósági nyilvántartásba vétel számát. 

 

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázása miatt szükségessé válik, a hatóság az ügyfelet 

nyilatkozattételre, illetve okirat vagy irat bemutatására hívhatja fel. Az ügyfél nyilatkozatával pótolhatja 

a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges. Ugyanakkor, ha az ügyfél vagy 

képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat, 

eljárási bírsággal sújtható. Az irat – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – 

másolatban is benyújtható az ügyfél által, amennyiben nyilatkozik arról, hogy az az eredetivel 

mindenben megegyezik. 

Nem kaphat működési engedélyt (kizáró okok): 

a)  az a természetes személy, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, melynek személyesen közreműködő tagját kuruzslás miatt elítélték, az ítélet, illetőleg a 

határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig, 

b)  az a természetes személy, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, melynek személyesen közreműködő tagját kuruzslás miatt elítélték, amennyiben az 

eljárás megindulásakor a szolgáltatás nyújtásához előírt feltételekkel rendelkezett, az ítélet, 

illetőleg a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig, 

c)  az a természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

melynek egészségügyi szolgáltatásra jogosító működési engedélyét a 96/2003 (VII. 15.) Korm. 

rendelet 19. § (1) bekezdés g) pontja alapján vonták vissza (az egészségügyi szolgáltató a 

működési engedélyben nem szereplő szolgáltatást nyújt, és a kitűzött határidőre sem kérte a 

működési engedélye módosítását), a határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig. 

Az a) -c) pontban felsoroltakról nyilatkoznia kell a kérelmezőnek, melyet a kérelemhez csatolni kell. 

 

Működési engedély módosításról három esetben van szó: 

 Működési engedély módosítása adatváltozás miatt: amennyiben a változás érinti a működési 

engedély 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés b), c), i) és j) pontjában foglalt adatok 

valamelyikére vonatkozó adatait. Ebben az esetben a kérelemhez mellékelni kell az adatváltozást 

igazoló dokumentumot. pl: az egészségügyi szolgáltató azonosítására szolgáló adatokban (név, 

székhely) telephely adataiban, szervezeti egység elnevezésében, a járóbeteg-szakellátás és az 

alapellátás keretében engedélyezett szakmai heti óraszámában bekövetkezett változás esetén.  

Működési engedély módosítása helyszíni szemle nélkül: szakmát vagy szolgáltatást érintő, az 

egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 

eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése I.1.7. pontban nem említett 

pontjai valamelyikében bekövetkező változás miatt.  



  
 

Működési engedély módosítása helyszíni szemlével: szakmát vagy szolgáltatást érintő, az 

egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 

eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése I.1.7. pontban nem említett 

pontjai valamelyikében bekövetkező változás miatt. A már meglévő telephelyen új szakma felvétele 

esetén, a benyújtandó dokumentumok és a kérelem megegyezik az „Egészségügyi szolgáltatók 

engedélyezése" elnevezésű tájékoztatóban leírtakkal.  

Több telephely esetén a működési engedély módosítására irányuló eljárás lefolytatása 

telephelyenként történik.  

A határozatot a hatóság közli az ügyféllel. A hatóság az ügyfél kérelmére egy alkalommal, külön illeték 

vagy díj felszámítása nélkül ad ki másolatot a vele nem közölt végzésről. A hatóság a döntést írásbeli 

kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy elektronikus úton kézbesíti. 

 

A hatóság döntése akkor válik véglegessé, ha azt a hatóság már nem változtathatja meg. A 

véglegesség a döntés közlésével áll be, ugyanakkor az adott ügytípusban törvény megengedheti a 

fellebbezést. 

 

5. Ügyintézési határidő 

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő naptól indul.  

 

Az ügyintézési határidő  

– automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra,(Kikerül, nincs automatikus döntésünk) 

– sommás eljárásban nyolc nap, 

– teljes eljárásban hatvan nap. 

 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: –az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

                                                                    – (ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye)  

       az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

6. Jogorvoslat 

Az Ákr.116. § A fellebbezés általános szabályai alapján: 

(1) Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor 

fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi. 

(2) Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot 

a) járási (kerületi) hivatal vezetője vagy - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat 

szerve, vagy 

b) rendvédelmi szerv helyi szerve 

hozta. 

(3) Önálló fellebbezésnek van helye 

a) az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, 

b) az ügyféli jogállásról vagy jogutódlásról rendelkező, 

c) a kérelmet visszautasító, 

d) az eljárást megszüntető, 

e) az eljárás felfüggesztése vagy szünetelése tárgyában hozott, 

f) az eljárási bírságot kiszabó, 

g) a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító, 

h) a zár alá vételt vagy lefoglalást elrendelő, valamint ezek megszüntetése iránti kérelmet elutasító, 



  
 

i) az iratbetekintési jog gyakorlására irányuló kérelem tárgyában hozott elutasító, 

j) az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott, valamint 

k) az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos, a költségmentesség iránti 

kérelmet elutasító, a költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról szóló 

elsőfokú végzés ellen. 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt esetekben sincs helye fellebbezésnek 

a) ha az elsőfokú döntést - a központi hivatal kivételével - központi államigazgatási szerv vezetője 

hozta, 

b) ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott döntést, 

c) a másodfokú hatóság által hozott önállóan fellebbezhető végzés esetén, 

d) ha nincs kijelölt másodfokú hatóság, 

e) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyben, 

f) ha a hatósági szerződés alapján végrehajtást rendeltek el. 

 

7. Jogszabályhelyek 

- Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM. rendelet 

- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendelet 

- Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet 

- A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 

feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

19/1998. (VI. 3.) NM rendelet a betegszállításról 

 

 

8. Felvilágosítás kérhető 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Telefon: (+36-46) 512-901 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen 

 

9. Letölthető nyomtatványok - 

 


