Első orvosi bélyegző
Mi az eljárás menete?
Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (továbbiakban: ENKK) az alapnyilvántartásba
vételt követően – az orvosi bélyegző elkészítése érdekében – az orvos és fogorvos természetes
személyazonosító adatairól, lakó-, illetve tartózkodási helyéről és alapnyilvántartási számáról
elektronikus úton értesíti az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat (a továbbiakban: OEP). Az
értesítést követően az OEP csak a bélyegző használatára jogosult orvosok által kérelmezett orvosi
bélyegzőket gyártatja le. A bélyegző elkészültéről hivatalos levél formájában kap tájékoztatást az
orvos.
Hol találom meg a kitöltendő kérelmet?
A „Kérelem az első névre szóló orvosi bélyegző kiállítása iránt” elnevezésű nyomtatvány az alábbi
linkre kattintva elérhető az OEP honlapon:
http://www.oep.hu/nyomtatvanytar
Hova kell küldeni a kérelmet?
Az aláírt kérelmet beszkennelve az alábbi címre kell küldeni.
belyegzo@oep.hu
Mi van akkor, ha én már tudom az alapnyilvántartási számom, de az OEP még nem kapta meg a
hivatalos értesítést az ENKK-tól, hogy alapnyilvántartásba vételre kerültem?
Az OEP-nek addig nem áll módjában legyártatni a bélyegzőt, amíg a hivatalos értesítést nem kapja
meg.
Az első orvosi bélyegző csak személyesen vagy meghatalmazott útján is átvehető?
Az első orvosi bélyegző csak személyesen vehető át.
Van arra lehetőség, hogy az állandó lakcímemtől eltérő megyében vegyem át a bélyegzőmet?
Természetesen van, amennyiben azt jelzi az alábbi e-mail címen: belyegzo@oep.hu vagy a területileg
illetékes Területi Hivatalnál.
Külföldi orvosok esetében milyen adatokra van szüksége az ügyintézőnek az orvosi bélyegző
megrendeléséhez?
-

az orvos nevére
alapnyilvántartási számára (bélyegzőszám)
hol szeretné átvenni a bélyegzőt

Milyen iratot kell magammal vinni az első orvosi bélyegző átvételéhez?
-

diploma
személyi igazolvány (külföldiek esetében útlevél)

-

lakcímkártya
TAJ kártya

Mennyi idő alatt készül el a bélyegzőm?
A legyártandó mennyiségtől függően akár 3-4 hét is lehet.
Kell fizetni a bélyegzőért?
Az első orvosi bélyegző ingyenes.

Ha több helyen is dolgozom, akkor lehet több bélyegzőm is?
Nem. Egyszerre csak egy bélyegzővel rendelkezhet az orvos.

Bélyegző elvesztése, eltulajdonítása
Kinél kell jelezni, ha elhagyom/ellopták a bélyegzőm?
Az OEP területileg illetékes Területi Hivatalánál kell jelenteni, Ők megteszik a szükséges lépéseket.
Bélyegző letiltás telefonos bejelentés alapján történhet-e vagy csak személyesen?
Nem fogadunk el telefonos bejelentést. Csak személyesen lehet bélyegzőt letiltatni.
Mikortól kerül letiltásra a bélyegzőm?
Csak a bejelentés napjával kerül letiltásra, visszamenőleg nem.
Ha megtalálom a bélyegzőm, vissza lehet vonni a letiltást?
Csak abban az esetben, ha még nem került megrendelésre/legyártásra az új bélyegző.
Hogyan tudok dolgozni addig, amíg elkészül az új bélyegzőm?
Az átmeneti időszakra biankó bélyegzőt kap az orvos.
Ha elhagyom a biankó bélyegzőt, akkor is kell fizetni?
Igen. A biankó bélyegző ára 4500 forint.
Az új bélyegzőért kell fizetnem?
Igen. A bélyegzőgumi ára 2000 forint, a komplett bélyegző 4500 forint.
Ha megkaptam az értesítést, hogy elkészült a bélyegzőm hány napon belül vehetem át?
30 nap áll rendelkezésre.

Névváltozás
Mi a teendőm, ha megváltozik a nevem?
Amennyiben az egészségügyi szakképesítést szerzett személynek megváltozik a neve, a változást az
azt követő 30 napon belül be kell jelentenie az ENKK-nál. Névváltozást személyazonosító
igazolvánnyal kell igazolni, egyben nyilatkozni szükséges az egészségügyi tevékenység gyakorlása
során használt név adat tekintetében. Az orvosok és fogorvosok esetében a névváltozást a Hivatal
automatikusan jelzi az Országos Egészségbiztosítási Pénztár irányába. A bélyegző elkészítését az
orvosnak kérelmeznie kell a belyegzo@oep.hu e-mail címen vagy a területileg illetékes Területi
Hivatalnál. Ha az orvos az orvosi név megváltoztatása miatt kezdeményezi a bélyegző cseréjét, az
OEP azt csak abban az esetben készítteti el, ha az orvosi név változásának a működési
nyilvántartásban történő átvezetésére sor került.
Névváltozás esetén is kell fizetnem a bélyegzőért?
Igen. A bélyegzőgumi ára 2000 forint, a komplett bélyegző 4500 forint.

Bélyegzőkopás, rongálódás
Mit kell tennem, ha már nagyon rossz állapotban van a bélyegzőm?
Az OEP területileg illetékes Területi Hivatalánál kell jelezni, Ők megteszik a szükséges lépéseket.
Bélyegző megrongálódás esetében le kell adni a régi bélyegzőt?
Igen. Az új bélyegző átvételekor le kell adni a kopottat/megrongálódottat. Egy orvosnál egyszerre
csak egy bélyegző lehet.
Kell fizetnem a bélyegzőért?
Igen. A bélyegzőgumi ára 2000 forint, a komplett bélyegző 4500 forint.

