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                                      HATÁROZAT 

 

  

 

Az Egészségmegőrzési Központ (székhely: 2400 Dunaújváros, Erkel Kert 23., intézményvezető: 

Vargáné Kocsis Anikó, KSH törzsszám: 15365037)   részére Osztályom által a 2400 Dunaújváros, 

Martinovics u. 26. alatti telephelyre kiadott és érvényben lévő működési engedélyt, határozatot a  

szolgáltató kérelmére a tevékenységi kör bővítése okán az alábbiak szerint  

 

módosítom: 

 
működési engedélyt adok iskolai védőnői ellátás (7902) szakmára az 1., 4., 5., 6., 8., 9. 10. és 

11.sz. iskolai védőnői körzetek területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására, a 2400 

Dunaújváros, Martinovics u. 26.sz. alatti telephelyre. 

 

Az egészségügyi szolgáltató egyedi azonosítója: 018363 

 

 

A működési engedély módosítására vonatkozó 20.700.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, 

egyéb eljárási költség nem merült fel. 

 

Határozatom annak közlésével végleges. 

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon 

belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Veszprémi Megyei 

Törvényszékhez címezve (8200 Veszprém, Vár u.19, levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.1029), a 

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához (2400 

Dunaújváros, Szórád Márton út 39.) kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a 

gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton https://epapir.gov.hu/ honlapon 

elérhető e-Papír szolgáltatás (Témacsoport: kormányhivatali ügyek, ügytípus: Népegészségügyi 

feladatok, Címzett: Dunaújvárosi Járási Hivatal) nyújthatja be.  

A végleges határozatot a bíróság az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem 

ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, megsemmisíti 

vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés 

hiányában a bíróság a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására 

https://epapir.gov.hu/%20honlapon
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halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a 

halasztó hatály elrendelését.  

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek 

az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat 

csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.  

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 

tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt 

igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell 

megfizetni.  

 

INDOKOLÁS 

 

 

Az Egészségmegőrzési Központ (székhely: 2400 Dunaújváros, Erkel Kert 23., intézményvezető: 

Vargáné Kocsis Anikó, KSH törzsszám: 15365037)   Osztályomnál írásban kérelmezte a Hatóságom 

által a 2400 Dunaújváros, Martinovics u. 26. alatti telephelyre kiadott és érvényben lévő működési 

engedélyének módosítását a tevékenységi kör bővítése miatt. 

 

Kérelmének megfelelően engedélyét a 2400 Dunaújváros, Martinovics u. 26. alatti telephely 

vonatkozásában a rendelkező részben leírtaknak megfelelően módosítottam és működési engedélyt 

adtam iskolai védőnői ellátás (7902) szakmára az 1., 4., 5., 6., 8., 9. 10. és 11. sz. körzetek iskolai 

védőnői feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére. 

 

Kérelmének mellékleteként becsatolta az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendelet 

8.§-ban felsorolt iratokat. 

 

A tevékenységet végző védőnők és helyettesiek megnevezését és a tanácsadási időket a kérelem 

mellékletei tartalmazzák. 

 

A személyi feltételek megfelelnek a jogszabályban előírtaknak. 

 

A területi védőnői ellátás helyettesítési rendjének valamint a helyettesítéssel ellátott körzet tanácsadási 

idejének változása szerint, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 97. §, 

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (4) bekezdés 

ck) pontja, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendelet 14. § (3) bekezdése 

alapján az új telephelyet  és tanácsadási időket nyilvántartásba vettem. 

 

 

Engedélyes, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 

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

melléklete szerinti igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazolta. 

 

Engedélyes által benyújtott iratok alapján megállapítottam, hogy a működési engedély módosításának 

nincs akadálya, ezért a Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján engedélyes működési engedélyét 

módosítottam. 

 

 A telephely jelenleg is egészségügyi szolgáltatást nyújtó tanácsadóként működik. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj lerovása következtében az eljárási költség viselésére vonatkozó döntést 

mellőztem. 
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Felhívom Engedélyes figyelmét, hogy  

1. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 108. § (2) bekezdése 

szerint a felelősségbiztosítási szerződés megszűnése esetén a biztosító ennek tényét haladéktalanul 

köteles bejelenteni az engedélyező szervnek, amely a működési engedélyt visszavonja, amennyiben 

az egészségügyi szolgáltató nem rendezik más biztosítónál felelősségbiztosítással,  

2. az Eütv. 110. § (1)-(2) bekezdése értelmében egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától 

és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy 

felügyelet mellett végezhető. Egészségügyi tevékenységet önállóan - külön törvényben foglaltakra is 

figyelemmel - az adott tevékenység folytatására jogosító egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 

és az adott szakképesítés tekintetében a kötelező továbbképzési kötelezettségét teljesített vagy a 

továbbképzési kötelezettség teljesítése alól e törvény szerint mentesült, a működési nyilvántartásba 

bejegyzett személy végezhet. Az önállóan végzett egészségügyi tevékenység - a (4), (4a), (10) és 

(10a) bekezdésben foglalt kivételekkel - az arra feljogosító szakképesítésnek a működési 

nyilvántartásba történő bejegyzésétől kezdhető meg. 

3. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 20. 

§ (1) bekezdése szerint egészségügyi tevékenység végzésére csak az az egészségügyi dolgozó 

jogosult, aki egészségi, mentális és fizikai (a továbbiakban együtt: egészségi) állapotára tekintettel az 

adott tevékenység végzésére képes és alkalmas (a továbbiakban: munkaköri alkalmasság).   

A Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján Engedélyesnek adatszolgáltatási kötelezettsége áll 

fenn. A Korm. rendelet 14. § szerint:  

„(2a) A (2) bekezdés szerinti változást az egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés b) pontjában 

foglalt adatok tekintetében minden hónap 10. napjáig, a változott adatok közlésével, a (2) 

bekezdés a) és c) pontja szerinti adatokat a változást követő 8 napon belül jelenti be. Ha a (2) 

bekezdés a) pontja szerinti adatok változása érinti a 8. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződést, 

akkor a szerződés másolatát a bejelentéshez csatolni kell. A (2) bekezdés c) pontja szerinti változás 

esetén a bejelentéshez csatolni kell a 8. § (4) bekezdés i) pontja szerinti nyilatkozatot[...] 

[...]A (2) bekezdés b) pontja szerinti jelentéseket elektronikusan, az egészségügyért felelős miniszter 

által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) elektronikus humán erőforrás nyilvántartó 

informatikai rendszere útján kell megtenni. Az első bejelentést követően az egészségügyi szolgáltató 

az adatokban bekövetkezett változást jelenti. A bejelentés a következő módszerekkel tehető meg: 

a) az internetalapú űrlap manuális kitöltésével, vagy 

b) az internetalapú űrlap kitöltéséhez szükséges adatoknak az egészségügyi szolgáltató saját 

elektronikus nyilvántartásából informatikai eszközök segítségével történő automatikus beküldésével az 

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) humán 

erőforrás nyilvántartó informatikai rendszerébe. 

(5) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott módon köteles a (2) bekezdés b) pontja szerinti 

adatszolgáltatásnak eleget tenni 

a) a 30 fő feletti egészségügyi dolgozót foglalkoztató, 

aa) fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, 

ab) közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, ideértve a diagnosztikai 

szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatót is, 

b) az Országos Mentőszolgálat, és 

c) az Országos Vérellátó Szolgálat. 

(6) A jelentések online továbbításához szükséges formai követelményeket, a jelentés módjának 

technikai leírását - beleértve az adatszerkezetet, a rekordképeket és az adatmezők részletes definícióját 

-, valamint a felhasználói kézikönyveket az országos tisztifőorvos a minisztérium internetes honlapján 

teszi közzé. 
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(7) A minisztérium informatikai rendszerében országos nyilvántartást vezet az egészségügyi 

szolgáltatók által bejelentett humán erőforrás adatokról. 

(8) A nyilvántartások, illetve jelentések pontossága és megbízhatósága érdekében az egészségügyi 

szolgáltató az országos tisztifőorvos felhívására közölni köteles az általa bejelentett humán erőforrás 

adatokkal összefüggésben rendelkezésére álló adatot. 

(9) Az országos tisztifőorvos a tudomására jutott, írásban dokumentált adatok alapján hivatalból 

helyesbíti a tévesen megküldött adatokat.” 

 

Tájékoztatom Engedélyest arról, hogy a Korm. rendelet 14. §-a szerint az egészségügyi szolgáltató 

minden olyan tervezett változást, amely érinti a működési engedély kiadásának feltételeit, illetve a 

működési engedélyben szereplő adatokat, szakmákat vagy szolgáltatásokat, köteles előzetesen írásban 

bejelenteni az egészségügyi hatóságnak. Az előre nem tervezhető eseményeket azok észlelését követő 

8 napon belül kell bejelenteni. Amennyiben a változás érinti a működési engedély Korm. rendelet 11. 

§ (2) bekezdésében előírt kötelező tartalmát, kérni kell a működési engedély módosítását, kivéve, ha a 

működési engedély módosítására külön jogszabályban foglaltak alapján hivatalból kerül sor.  

 

Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi 

szakmai jegyzékről szóló 2/2004.(XI.17.) EüM rendelet 2.§-a értelmében az engedélyező hatóság a 

rendelet 2. számú mellékletében meghatározott, önállóan engedélyezhető egészségügyi szakmákról, 

továbbá az egészségügyi szolgáltatókról, az általuk végezhető engedélyezett szakmákról és a 

működési engedélyekről nyilvántartást vezet.  

Az előírtak be nem tartása esetén az egészségügyi bírság kiszabását az az egészségügyi hatósági és 

igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 13/A. és 13/B. §-a, a bírság kiszabását a Korm. 

rendelet 20. §-a teszi lehetővé. 

 

Tájékoztatom továbbá Engedélyest arról, hogy a Korm. rendelet 18. § (1), (4), (6) és (7) bekezdése 

értelmében: 

 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. 

 

Az egészségügyi szolgáltatónak az előre nem tervezhető szüneteltetést az arra okot adó körülmény 

észlelésétől számított nyolc napon belül be kell jelentenie az engedélyt kiadó egészségügyi 

államigazgatási szervnek és a fenntartónak. 

 

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. 

 

A fenti bejelentés alapján - a bejelentésétől számított - legfeljebb egy évig szünetel az egészségügyi 

szolgáltatás ellátása. Ezt követően az egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató évente 

kezdeményezheti a szünetelés meghosszabbítását az előző év elteltét követő 30 napon belül. 

 

Jelen határozatomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

6. § (1) bekezdés e) pontjában, a Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított 

jogkörömben, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 
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kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ (1), valamint a 4. § (1) bekezdése alapján 

adtam ki, figyelemmel az Eütv. 108-113. §-ának előírásaira. 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya területi 

illetékességét a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. § és 2. melléklete valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. melléklete határozza meg. 

 

A közigazgatási per lehetőségéről az Ákr. 112. §, 114 § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást, 

szabályait a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) állapítja 

meg. Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése zárja ki. 

 

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás a Kp. 29. § (1) 

bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-án, valamint az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9. § (1) bekezdésén alapul. 

 

Határozatom a közléssel véglegessé válik az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján.  

 

Határozatomat az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésének megfelelően hoztam meg.  

 

Jelen döntés meghozatalára sommás eljárás keretében került sor, az Ákr. 41. § (1) bekezdése alapján 8 

napon belül hoztam meg. 

 

A fellebbezési lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

116. § (2) bekezdés a) pontja és 118. §-a, valamint a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján adtam meg. A jogorvoslati díj mértékét az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő 

díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.  

 

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról 

szóló 36/2022.( XI.21.) utasítása alapján történt. 

 

 

Dunaújváros, időbélyegző szerint 

 

 

     

 Dr. Kovács Péter 

 hivatalvezető  

  

 

 

 
Kapja: 

1. Egészségmegőrzési Központ, 2400 Dunaújváros, Erkel Kert 23.  (elektronikusan) 

2. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, 8000 Székesfehérvár, József A. u. 42.( elektronikusan) 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Pintér Tamás polgármester (elektronikusan) 

4. Irattár  
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