
Ügyfél-tájékoztató 
az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének módosításáról 

 
1. Az ügyintézés határideje: 30 nap. 
 
 
2. Az eljárás díja a következő: 
a) szakmát vagy szolgáltatást érintő módosítás helyszíni szemle nélkül 20.700 Ft      
b) szakmát vagy szolgáltatást érintő módosítás helyszíni szemle lefolytatásával /pl.: új szakma 
gyakorlása a már működő telephelyen/ 30.000 Ft      
c) szakmát vagy szolgáltatást nem érintő adatváltozás miatti módosítás /pl.: a név vagy a 
székhely változása/ 10.000 Ft      
A díjat készpénz-átutalási megbízáson vagy banki átutalással (bankszámlaszám: 10039007-
00301129-00000000 SMKH NSZSZ 7400 Kaposvár Fodor József tér 1.) kell befizetni. A 
készpénz-átutalási megbízást az illetékes járási népegészségügyi intézet/Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal bocsátja az ügyfél rendelkezésére. Banki átutalás esetén az átutalás 
„közlemény” rovatában a befizetés azonosítása érdekében kérjük feltüntetni azt, hogy „Eü. 
szolgáltatás működési engedélye – KTK 300_14/6”.   
 
 
3. Az engedély módosítása érdekében a kérelemben az alábbi adatokat kell feltüntetni, illetve 
a következő iratokat kell csatolni: 
a) a vállalkozás, intézmény stb. neve és székhelye 
b) a 2. pontban meghatározott díj befizetésének igazolása 
c) új tevékenység esetén:  

ca) a végezni kívánt szakma (szakmák) megnevezése és ellátási formája, nyilatkozat 
azok személyi és tárgyi feltételeinek meglétéről  

cb) a rendelési (rendelkezésre állási, nyitvatartási) idő, az ügyeletben való részvétel 
módja, alapellátás esetén a helyettesítés rendje 

cc) közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a közreműködő által 
nyújtott szolgáltatások felsorolása 

cd) gyógyászati segédeszköz forgalmazása, javítása, kölcsönzése esetén azt, hogy 
sorozatgyártású, egyedi méretvétel alapján készült vagy méretre igazított segédeszközt 
forgalmaz, javít, kölcsönöz-e 

ce) az illetékes települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés (előszerződés), 
illetve a közreműködői szerződés (ha van) 
d) egyéb esetben a módosítani kívánt adat. 
 
 
Az eljárás lefolytatásához szükséges adatokat a www.antsz.hu honlapról „Hatósági 
ügyintézés” címszó alatt letölthető nyomtatványok tartalmazzák, ezért kérjük, hogy kérelmét 
ezeknek az adatlapoknak a kitöltésével nyújtsa be. 
 
 
4. Tájékoztató jellegű információk 
Az eljárás során helyszíni szemlét tarthatunk, melynek időpontját az ügyféllel előzetesen 
egyeztetjük. A helyszíni szemle során megvizsgáljuk a tárgyi és a szakmai környezeti 
feltételeket, illetve a közegészségügyi feltételeket is, ezért kérjük előkészíteni a keletkező 
veszélyes hulladék kezeléséről és a sterilizálásról szóló okiratokat. 



 
5. Az illetékes ügyintéző neve, hivatali elérhetősége és ügyfélfogadási ideje: 
Rózsa Judit Melinda 
06-84/519-328,  rozsa.judit@ddr.antsz.hu, H, SZ: 8-16 h, P:8-12 H 
 
Az eljárással kapcsolatos bővebb információk a www.antsz.hu honlapon a „Hatósági 
ügyintézés” címszó alatt olvashatók. 

 


