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H A T Á R O Z A T 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (székhely: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.; KSH törzsszáma: 

15308744; egyedi azonosítója: 018903; a továbbiakban: Engedélyes) részére  

 

működési engedélyt 

 

adok az 1. számú mellékletben feltüntetett szakma és ahhoz tartozó szolgáltatások ellátására 

(mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika M3) az alábbi telephelyen:  

ELTE-TTK, ELTE-FIEK 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. 

 

Jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi 1. számú melléklet, amely egységes szerkezetbe 

foglalva tartalmazza Engedélyes valamennyi – Hivatalom hatáskörébe tartozó – engedélyezett 

tevékenysége vonatkozásában az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, 

valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. r.) által előírt adatait. 

 

Engedélyes működése során köteles az egyes szakmák, illetve szakmán belüli szolgáltatások 

folytatásához előírt személyi, tárgyi és szakmai feltételeket folyamatosan biztosítani, valamint a 

további, a tevékenységre előírt speciális jogszabályi előírásokat betartani. 

Felhívom a figyelmét arra, hogy az előírtak be nem tartása esetén bírság, illetve egészségügyi bírság 

kiszabására van lehetőség. 

 

Engedélyes a jogszabályban előírt 30 000 Ft. (harmincezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat 
befizette. 
 

A döntés a közléssel válik véglegessé. A döntés ellen a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, 

Markó utca 27.) címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet (keresetlevél) lehet 

előterjeszteni. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell a népegészségügyi 

feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatalánál benyújtani vagy 

postára adni. 

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselő és az ilyen kapcsolattartási formát választó 

természetes személy, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 

keresetlevelet a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR rendszer 

igénybevételével nyújthatja be. 
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I N D O K O L Á S 

 

Engedélyes 2022. január 11. napján működési engedély iránti kérelemmel fordult Budapest Főváros 

Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatalához (a továbbiakban: Hivatal). Engedélyes kérelmében kifejtette, 

hogy mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika tevékenységet kíván végezni az 1117 Budapest, 

Pázmány Péter sétány 1/c. alagsor alatti telephelyen (Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Biotechnológia Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ). 

 

Engedélyes beadványa mellékleteként csatolta az alábbi dokumentumokat: 

- szakmai felelősségbiztosítás,   

- szakmai program, 

- munkavállalók kinevezéseinek másolata. 

 

Engedélyes nyilatkozott továbbá arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi szakma ellátásához 

szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik, továbbá arról, hogy esetében nem állnak fenn a Korm. r. 

20. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okai. 

 

Az eljárás során Hivatalom által beszerzésre kerültek az alábbiak: 

 az Állami Egészségügyi Ellátó Központ nyilvános adatbázisából a tevékenységet végzők 

érvényes működési nyilvántartására vonatkozó adatok, 

 

Engedélyes az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 

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

továbbiakban: EüM. rend.) 1. számú melléklet I.1.4.1. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díj 

befizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolta. 

 

Engedélyes kérelme alapján Hivatalomnál 2021. január 12. napján működési engedély kiadása iránt 

közigazgatási hatósági eljárás indult.  

 

A benyújtott kérelem, a csatolt dokumentumok, a hiánypótlás és a helyszíni szemle alapján 

megállapítottam, hogy kérelmező megfelel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletben előírtaknak, ezért az 

engedély kiadásának jogszabályi akadálya nincs.  

 

Jelen határozatom 1. számú mellékletében az egyes szervezeti egységek vonatkozásában a 

szakmakódokat, a szolgáltatási típusokat, illetve az ellátási formákat az egészségügyi szolgáltatók és 

működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. 

(XI. 17.) EüM rendelet 2. számú mellékletének I. 2. és II. pontjában meghatározott kódok alapján 

tüntettem fel. 

 

Felhívom Engedélyes figyelmét, hogy  

- 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 rendelkezik más biztosítónál 

felelősségbiztosítással,  

- 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 
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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. 

- 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).  

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a 

továbbiakban: Ehitv.) 6. § (7) bekezdésében foglaltak alapján az általa foglalkoztatott 

egészségügyi dolgozók vonatkozásában adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn, mely 

kötelezettségének a (www.antsz.hu – OSZIR menü/HENYIR alkalmazás) online felületen 

tud eleget tenni. Az adatszolgáltatás tartalma: 

 az egészségügyi dolgozó neve, alap- és működési nyilvántartási száma, az egészségügyi 

tevékenység végzése során használt szakképesítése (szakképesítései), 

 a foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak az Eütev. 7. § (2) bekezdése szerinti jogviszony 

típusa, kezdő időpontja, határozott idejű foglalkoztatás esetében annak végdátuma vagy a 

jogviszony határozatlan jellege, 

 az egészségügyi dolgozó által végzett egészségügyi tevékenység FEOR szám szerinti 

megjelölése, az Eütev. szerinti alkalmazott egészségügyi dolgozó esetében a munkakör 

megnevezése, 

 alkalmazott egészségügyi dolgozó esetén a teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatás ténye, 

az Eütev. 12. §-ában meghatározott munkarendje, illetve munkavégzési formája, valamint az 

önként vállalt többletmunka ténye és mértéke, valamint a heti munkaidő, 

 az egészségügyi dolgozó tartós távollétének ténye és indoka. 

 

A fenti adatokban bekövetkezett változást az egészségügyi szolgáltató tekintetében minden 

hónap 10. napjáig, kizárólag a változott adatok közlésével köteles bejelenteni az egészségügyi 

államigazgatási szerv részére. 

 

Tájékoztatom Engedélyest arról, hogy a Korm. r. 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. r. 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.  

 

A Korm. r. 18. § (5)-(6) bekezdése értelmében 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 az eltér az előzetes bejelentésben 

feltüntetett időponttól.   

 

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást a Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdése, 12. § (1) 

bekezdése és a 39. § (1) bekezdése alapján adta. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó 

előírásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek. 

A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 

CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

http://www.antsz.hu/
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szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2. 

§ (1) bekezdése, (4) bekezdés e) pontja és 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, b) pontja 

rendelkezik. 

A döntést a Hivatal – az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a 

hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta meg. 

Hivatal jelen iratot az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton közli az Ügyféllel és 

felhívja a figyelmet arra, hogy a Hivatallal elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani 

(szervezetnév: JH0111KNI; KRID azonosítókód: 726542398).  

A véglegességre vonatkozóan az Ákr. 82. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel adott 

tájékoztatást a Hivatal. 

 

Jelen ügyben feladatkörömet az Ehitv. 6. § (1) bekezdése, hatósági jogkörömet az Ehitv 10. § (1) 

bekezdése, hatáskörömet 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 13. § (1) bekezdése, illetve a Korm. r. 7. § (2) 

bekezdés b) pontja, illetékességemet a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. § szerint annak 2. 

számú melléklete határozza meg. 

 

Jelen döntésemet teljes eljárás keretében a hiánypótlás beérkezése után ellenérdekű ügyfél nélkül 

hoztam, sommás eljárásnak nem volt helye. 

Az Ákr 41. § (2) bekezdés alapján, ha a hatóság megállapítja, hogy az (1) bekezdésben 

meghatározott bármely feltétel nem áll fenn, a sommás eljárás szabályait mellőzi, és a 43. § (1) 

bekezdésében meghatározott valamely döntést hoz. 

Az Ákr. 43. § (2) bekezdés értelmében a hatóság teljes eljárásra történő áttérés esetén - amennyiben 

annak feltételei fennállnak - elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet a teljes eljárás ügyintézési 

határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a 

teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

Az Ákr. 50. § alapján teljes eljárásban az ügyintézési határidő 60 nap. 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint.  

  

 dr. Pintér Beatrix 

 hivatalvezető megbízásából 

 

 

 

 

                                                                                                                   Dr. Balogh Lídia 

        osztályvezető tisztifőorvos 

 

 

Melléklet: működési engedély 1. számú melléklete 
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2. Irattár 


		2022-02-17T11:18:30+0100
	dr. Balogh Lídia Dalma edb5cd5a08fa791d7ae4e9d71692a48430180195


		2022-02-17T11:18:30+0100
	dr. Balogh Lídia Dalma edb5cd5a08fa791d7ae4e9d71692a48430180195




