
5. Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének módosítása 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 
 

Pest Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes 
járási hivatala. 
 
 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
 

Az eljárás kérelemre indul. 
 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 

 

Változás-bejelentés / működési engedély módosítása nélkül: 
 

A szolgáltatónak bejelentési kötelezettsége lesz, ha változik: 

- a rendelési, ill. rendelkezésre állási idő (változást követő 8 napon 

belül); óraszám csökkentés vagy növelés nélkül 

- alapellátásban a helyettesítők személye, (változást követő 8 napon belül) 
 



A szükséges mellékleteket csatolni szükséges (önk. szerződés, nyilatkozat a 

helyettesítésről). Ha bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget - igazgatási 

bírság. 

 

1. Személyes közreműködés 
 

A személyes közreműködő teszi meg az Eütv. 108/A. §-a szerinti bejelentést. 

Ha a személyes közreműködő e tevékenységét az igénybe vevő szolgáltató 

több szervezeti egységében is végzi, a bejelentést ezen szervezeti 

egységek tekintetében kell megtenni. (csak bejelentés nem kell működési 

engedély) Egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, 

valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló rendelet alapján vezetett 

nyilvántartásba rögzül. A bejelentés nyilvántartásba vételéről 30 napon 

belül értesítés történik a bejelentő egészségügyi szolgáltató részére. 

 

2. Szabadfoglalkozás 
 

Magánszemély által más szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódó, annak 

nevében és betegeinek nyújtott szolgáltatás, amelyhez nem kell 

működési engedély, csak bejelentés, valamint kizárólag személyi feltétel 

biztosítása. 

 
 

•Bejelentések formanyomtatványai az www.antsz.hu honlapon találhatók. 
 
 
 

3. Az egészségügyi szolgáltató tevékenységének szüneteltetése 
 

Az egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató a működési 

engedélyében szereplő bármely egészségügyi szolgáltatás ellátását - a fenntartó 

tájékoztatása mellett - szüneteltetheti. A szüneteltetést legalább nyolc nappal 

korábban be kell jelenteni az engedélyező egészségügyi államigazgatási 

szervnek, megjelölve a szünetelő szervezeti egység helyett egészségügyi 

szolgáltatást nyújtó szervezeti egységet annak azonosító kódjának 

feltüntetésével. Amennyiben a szünetelést bejelentő egészségügyi 

szolgáltatónál nincs az adott szakmában más szervezeti egység, az 

egészségügyi szolgáltató más egészségügyi szolgáltatóval megállapodik 

a helyette történő egészségügyi szolgáltatásról. 

 
A szünetelésről szóló bejelentéshez csatolni kell a megállapodást. A 

szüneteléssel kapcsolatban nem kell módosítani a működési engedélyt. 

http://az/
http://az/


Az egészségügyi közszolgáltatást nem végző szolgáltató 

tevékenységének szüneteltetését akkor köteles bejelenteni, ha a szüneteltetés 

várható időtartama a három hónapot meghaladja. 

A bejelentésben meg kell jelölni a szüneteltetés okát, a kezdő és a várható 

befejezés időpontját. Az egészségügyi szolgáltatás újbóli megkezdését be 

kell jelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek, amennyiben ez 

eltér az előzetes bejelentésben feltüntetett időponttól. 

 
 

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, a 

működési engedélyt az egészségügyi szolgáltató székhelye szerint 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: 
 
 

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

- működési engedély kötelező elemeiben bekövetkező adatváltozás 

miatti módosítása esetén 10.000,-Ft, 
 

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

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

- személyes közreműködés, illetve szabadfoglalkozású tevékenység 

végzésének nyilvántartásba vétele 10.000,-Ft. 

 

Több telephely esetén a működési engedély módosítására irányuló 

eljárás telephelyenként történik, így az igazgatási szolgáltatási díjat is 

telephelyenként kell megfizetni, kivéve azonos körzet több telephelyen 

történő ellátása finanszírozott egészségügyi szolgáltató által (ilyenkor az 

igazgatási szolgáltatási díjat csak egyszer kell megfizetni, mert ugyanazon 

körzet engedélyének módosítása történik). 

 
 

Az ügyintézés határideje: 
 
 

Az ügyintézési határidő 8 nap. 
 
 

Ügymenet leírása: 
 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, postán, a benyújtást 

követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet 

hiánypótlásra szólítja fel. 



A működési engedély módosítására irányuló eljárás során csak új szakma 

felvétele esetén történik helyszíni szemle tartása, előre egyeztetett 

időpontban. /Amennyiben az újonnan felvett szakmára az engedély kiadása 

helyszíni szemle nélkül történt, úgy a módosított engedély jogerőre 

emelkedését követő 60 napon belül kell helyszíni ellenőrzést megtartani./ 

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján érdemi döntés meghozatala 

(működési engedély módosítása) 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. törvény az egészségügyi alapellátásról 
 

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

gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 

eljárásról 
 

- 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások 

nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
 

- 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a 

kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről 

- 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről 
 

- 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök 

forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről 
 

- 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről 

- 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység 

gyakorlásának egyes kérdéseiről 

- 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzések 

megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és 

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

kamarákról 

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

fogorvosi tevékenységről 



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

működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai 

jegyzékről 

- 2003. évi LXXXIV tv. az egészségügyi tevékenység végzésének 

egyes kérdéseiről 

- 1/2009. (I.30.) EüM rendelet az ÁNTSZ egyes közigazgatási 

eljárásaiért és igazgatási szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

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

- 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet. az intézeten kívüli szülés szakmai 

szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól 

 

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/

