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Az egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi 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 (a továbbiakban: 

működési nyilvántartás) vezetése az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) 

Nyilvántartási Főosztálya hatáskörébe tartozik. A fentiekre tekintettel az ENKK az egészségügyi 

szakképesítéseket adó oktatási intézményeken keresztül tájékoztatni kívánja a hallgatókat a működési 

nyilvántartásba vételről, mint az egészségügyi tevékenység önálló végzésének egyik feltételéről. 

 

Míg az alapnyilvántartásba történő felvétel az egészségügyi szakképesítés megszerzését követően 

automatikusan történik a bizonyítvány kiállítását végző oktatási intézmény ENKK felé való lejelentése 

révén, addig a működési nyilvántartásba történő első felvételi eljárás kizárólag az érintett személy kérelmére 

indul el. 

 

A működési nyilvántartással kapcsolatos bármilyen kérelmet az ENKK honlapján (www.enkk.hu) 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, a Nyilatkozatoknál aláírva;  

• Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj-köteles, melynek összege 3000 Ft, ezért a kérelemhez 

mellékelni kell a 3000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk 

feladóvevényét vagy a banki átutalási megbízás fénymásolatát. Az ENKK Magyar 

Államkincstárnál vezetett számlaszáma: 10032000-00285788- 00000000);  

•  A 3 hónapnál nem régebbi, eredeti erkölcsi bizonyítványt;  

• Ha erkölcsi bizonyítványt nem csatol, akkor a kérelem formanyomtatvány megfelelő 

nyilatkozata szükséges kitöltve, aláírva, melyben Kérelmező az ENKK-t bízza meg az erkölcsi 

bizonyítvány beszerzésével.  

• Ha a tárgyévben a térítésmentesen igényelhető erkölcsi bizonyítványok számát (4 db) már 

kimerítette, és az erkölcsi bizonyítvány beszerzését az ENKK-tól kéri, az ENKK Magyar 

Államkincstárnál vezetett számlaszámára (10032000-00285788-00000000) további 3100 Ft 

megfizetését igazoló bizonylatot (postai csekk feladóvevényét vagy a banki átutalási megbízás 

fénymásolatát).  

• A működési nyilvántartásba történő felvétel feltétele a szakmai kamarai tagság is (Magyar 

Egészségügyi Szakdolgozói Kamara – www.meszk.hu). Amennyiben az ENKK rendelkezésére 

álló adatok szerint a Kérelmező nem rendelkezik érvényes kamarai tagsággal, hiánypótlásra 

felhívó végzésben fogja kérni az érvényes kamarai tagság igazolását az ügyféltől. 
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Az ENKK itt szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy – amennyiben mód és lehetőség van rá – az első 

felvételt kérelmezők már erkölcsi bizonyítvánnyal együtt szíveskedjenek benyújtani kérelmüket, mivel az 

erkölcsi bizonyítvány hivatali úton történő beszerzése akár jelentősen is meghosszabbíthatja az ügyintézés 

időtartamát. 

 

A felvételi kérelem benyújtható postai úton az ENKK 1245 Budapest, Pf.: 980-as címre küldve, illetve 

személyesen, ügyfélfogadási időben a 1051 Budapest, Akadémia utca 7. szám alatt, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma épületének oldalában. 

 

Amennyiben nem áll fenn kizáró ok, és a kérelem teljes és hiánytalan, az ENKK 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. 

 

Új szakképesítés felvétele iránti kérelemmel abban az esetben szükséges az ENKK-hoz fordulni, amennyiben 

egy olyan szakképesítése felvételét kérelmezi a működési nyilvántartásba első alkalommal, amely 

tekintetében korábban nem rendelkezett érvényes működési nyilvántartással. Az új szakképesítés felvétele 

iránti kérelem esetében feltétel, hogy korábban egy másik szakképesítése vonatkozásában már rendelkezett 

érvényes működési nyilvántartással, vagy jelenleg érvényes működési nyilvántartással rendelkezik. 

2015.01.21. napjától az érvényes nyilvántartási időszak alatt megszerzett új egészségügyi szakképesítést az 

ENKK hivatalból rögzíti a működési nyilvántartásba, így azt külön kérelmezni nem szükséges. Abban az 

esetben azonban, ha a kérelmező azt szeretné, hogy a megszerzett új szakképesítés az érvényes működési 

nyilvántartási igazolványán is szerepeljen, akkor „működési nyilvántartási igazolvány kiállítása új 

szakképesítés felvétele miatt” iránti kérelemmel kell az ENKK-hoz fordulnia, mert ebben az esetben új 

működési nyilvántartási igazolvány kiállításáról az ENKK kizárólag kérelemre gondoskodik. A kérelemhez 

ugyanazokat a mellékleteket kell csatolni, mint az első felvételhez az erkölcsi bizonyítvány kivételével, 

valamint ebben az esetben az eljárás díja 1000,- Ft. Amennyiben ilyen kérelmet nem nyújt be az ENKK-hoz, 

akkor a megszerzett új szakképesítés működési nyilvántartási ciklusa megújításakor kerül rá nyilvántartási 

igazolványára. A működési nyilvántartásba felvett új szakképesítés önálló tevékenységként való gyakorlását 

nem akadályozza, hogy ez az új szakképesítés az ENKK által korábban kibocsátott működési nyilvántartási 

kártyáján nem szerepel.  

 

A működési nyilvántartás érvényességi ideje öt év, amely megújítható vagy meghosszabbítható (más néven 

szüneteltethető). A működési nyilvántartásba történő regisztrációt követően az egészségügyi dolgozó 

továbbképzésre kötelezett lesz. A továbbképzési kötelezettség teljesítése esetén válik csak lehetővé ugyanis a 

lejáró működési nyilvántartási periódus megújítása. Az elméleti és gyakorlati pontokkal, a 

továbbképzésekkel, azok igazolásával az ENKK Továbbképzési Főosztálya foglalkozik, a pontokkal 

kapcsolatban a pontosszesito@enkk.hu e-mail címen tájékozódhat. Kérjük, hogy az ügyintézés gyorsítása 

érdekében a továbbképzési pontok nyilvántartása iránti kérelmet (elméleti és gyakorlati pontok) az ENKK 

székhelyének címére szíveskedjenek megküldeni: 1085 Budapest, Horánszky utca 15. 

 

Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával (működési engedély) kapcsolatos kérdésekben az illetékes 

kormányhivatal népegészségügyi főosztálya tud bővebb felvilágosítást nyújtani. 

 

Az ENKK reméli, hogy a fenti tájékoztatóval közérthetőbbé, ezáltal egyszerűbbé tehette az egészségügyi 

szakdolgozók számára a működési nyilvántartásba történő felvételi eljárást, és ezzel egyidejűleg az 

ügyintézés menetét is. 

 

Amennyiben bármilyen kérdés merül fel az alap-, vagy a működési nyilvántartással kapcsolatosan, az 

alapnyilvantartas@enkk.hu vagy az omn@enkk.hu e-mail címen az ENKK Kollégái szívesen állnak a 

rendelkezésükre azok megválaszolása érdekében! 

 

 


