Egészségügyi szakképesítést szerzett szakdolgozók részére szóló tájékoztatás

Jellemzően az év ezen időszaka az, amikor a különböző egészségügyi szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói számot adnak megszerzett tudásukról és vizsgabizonyítványuk birtokában remélhetőleg minél többen az elképzelésüknek megfelelően helyezkednek majd el a munka, az egészségügy világában.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint Magyarországon az egészségügyi tevékenység önálló végzéséhez – többek között – az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásába való érvényes regisztráció szükséges azzal a szakképesítéssel, amelyikkel az egészségügyi dolgozó egészségügyi tevékenységet kíván végezni.

Az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásának (a továbbiakban: alapnyilvántartás), valamint az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának (továbbiakban: működési nyilvántartás) vezetése az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) Nyilvántartási és Képzéstámogatási Főosztályának hatáskörébe tartozik.

Míg az alapnyilvántartásba történő felvétel az egészségügyi szakképesítés megszerzését követően automatikusan történik a bizonyítvány kiállítását végző oktatási intézmény OKFŐ  felé való lejelentése révén, addig a működési nyilvántartásba történő első felvételi eljárás kizárólag az érintett személy (Ügyfél) kérelmére indul el.

A működési nyilvántartással kapcsolatos bármilyen kérelmet az OKFŐ  honlapján https://www.enkk.hu/files/2o21/szakdolgozo_kerelem_sablon_210208.pdf" https://www.enkk.hu/files/2o21/szakdolgozo_kerelem_sablon_210208.pdf található formanyomtatványon kell a kötelező mellékletekkel együtt benyújtani.

A kötelező mellékleteket a formanyomtatvány kitöltési útmutatója részletesen tartalmazza.

Első felvételre (regisztráció) irányuló kérelemnek tartalmaznia kell, illetve ahhoz csatolni kell a következőket:
• A formanyomtatványt hiánytalanul kitöltve, aláírva
• Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj-köteles, melynek összege 3000,- Ft, ezért a kérelemhez mellékelni kell a 3000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki átutalási megbízás fénymásolatát vagy postai csekk feladóvevényét. 
Az OKFŐ Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszáma: 10032000-00362241- 00000000;
• A működési nyilvántartásba történő felvétel feltétele a szakmai kamarai tagság is (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara – ww.meszk.hu" www.meszk.hu). Amennyiben az OKFŐ Nyilvántartási és Képzéstámogatási Osztályának  rendelkezésére álló adatok szerint a Kérelmező nem rendelkezik érvényes kamarai tagsággal, hiánypótlásra felhívó végzésben fogja kérni az érvényes kamarai tagság igazolását az ügyféltől;
• Pontigazolás (csak abban az esetben, ha az Ügyfél 8 évnél régebbi szakképesítése felvételét kéri a működési nyilvántartásba).

A felvételi kérelem benyújtható postai úton az OKFŐ  1444 Budapest, Pf.: 270-as címére küldve, illetve e-mailben az omn@okfo.gov.hu  e-mail címen. 
Az e-mailben megküldött kérelmeket aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt, olvasható formátumban beszkennelve tudja fogadni az OKFŐ,  a hiányos kérelmeket visszaküldik az ügyfélnek. 

A működési nyilvántartással kapcsolatos ügyek az OKFŐ személyes ügyfélszolgálatán az alábbi időpontokban intézhetők:

Személyes ügyfélszolgálat
Helyszín: Budapest VIII. ker.  Horánszky u. 24. fsz. 010 (porta mellett)

Ügyfélfogadási idő: kedd és csütörtök 8.30-15.30

A személyes ügyfélszolgálat hétfőn, szerdán és pénteken zárva tart.


További információkat a www.enkk.hu oldalon találhat.

Amennyiben nem áll fenn kizáró ok, és a kérelem teljes és hiánytalan, az OKFŐ Nyilvántartási és Képzéstámogatási Főosztálya felveszi a kérelmezőt a működési nyilvántartásba, amelyről hatósági igazolványt („működési nyilvántartási kártya”) állít ki és tértivevényes levélben megküldi azt a kérelmező által megadott levelezési címre.

Amennyiben egy egészségügyi dolgozó korábbi szakképesítése mellett újabb egészségügyi szakképesítést szerez, annak a regisztrációja is szükséges a működési nyilvántartásba.
Ha a szakdolgozó működési nyilvántartás birtokában, annak érvényességi ideje alatt szerez új szakképesítést, annak a működési nyilvántartásba vétele hivatalból, automatikusan megtörténik, azt külön kérelmezni nem kell. A regisztráció birtokában az új szakképesítés szerinti szakma önálló egészségügyi tevékenységvégzés keretében gyakorolható. Erről azonban nem bocsát ki működési nyilvántartási igazolványt az OKFŐ, azt csak külön kérelemre teszi meg. 

Ezért, új szakképesítés megszerzése esetén csak akkor kell a szakdolgozónak működési nyilvántartás iránti kérelemmel fordulnia az ÖKFŐ-höz ha
	érvényes működési nyilvántartásához hivatalból felvételre került ugyan az új szakképese, de az új szakképesítésre vonatkozóan is szeretne működési nyilvántartási igazolvánnyal rendelkezni. (Amennyiben ilyen kérelmet nem nyújt be az OKFŐ-höz, akkor a megszerzett új szakképesítés a működési nyilvántartás megújításakor kerül rá az új ciklusra tekintettel kibocsátott nyilvántartási igazolványára. A működési nyilvántartásba felvett új szakképesítés önálló tevékenységként való gyakorlását nem akadályozza, hogy ez az új szakképesítés az OKFŐ által korábban kibocsátott működési nyilvántartási kártyáján nem szerepel.)
	az új szakképesítés megszerzésekor nem volt érvényes működési nyilvántartása (mert ez esetben nem kerül sor az új szakképesítés hivatalból történő felvételére, mivel nincs érvényes ciklus).

A kérelemhez ugyanazokat a mellékleteket kell csatolni, mint az első felvételhez, valamint ebben az esetben az eljárás díja 1000,- Ft.

A működési nyilvántartás érvényességi ideje öt év, amely megújítható vagy meghosszabbítható.
A ciklus lejártát követő megújításra az önálló egészségügyi tevékenységvégzéshez szükség van. Hosszabbításra az egészségügyi tevékenységvégzés szüneteltetésének jogszabályban meghatározott eseteiben kerülhet sor; erről l. a kérelem nyomtatvány ide vonatkozó tájékoztatóját (pl. az egészségügyi tevékenységvégzés szüneteltetése gyermekvállalás miatt).

Az egészségügyi dolgozót az Eütv. továbbképzésre kötelezi. Ez a működési nyilvántartás megújításának (8 évnél régebben szerzett szakképesítésnél a nyilvántartásba vételnek) a feltétele. 
A továbbképzési kötelezettség teljesítése esetén válik csak lehetővé ugyanis a lejáró működési nyilvántartási periódus megújítása. Az elméleti és gyakorlati pontok nyilvántartásával, a továbbképzésekkel, azok igazolásával szintén az OKFŐ  Nyilvántartási és Képzéstámogatási  Főosztálya  foglalkozik.
Amennyiben bármilyen kérdés merül fel az alap-, vagy a működési nyilvántartással kapcsolatosan, az   omn@okfo.gov.hu e-mail címen lehet érdeklődni.

Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával (a szolgáltató működési engedélyével) kapcsolatos kérdésekben az illetékes kormányhivatal népegészségügyi főosztálya tud bővebb felvilágosítást nyújtani.

Összeállította az előző években az OKFŐ  által kiadott anyagból Szilágyi Iván Holisztikus Medicina Alapítvány titkára. Ha kérdés merülne, fel szívesen segítek a Holisztikus Medicina Alapítvány Hírcsoport Zárt oldalán: 
https://www.facebook.com/groups/446715035370104/?ref=bookmarks
Ha nem vagy még tag jelentkezz be!
Frissítve: 2021. július 5.

