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Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı 
államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) 
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el: 
 
1. § Az egészségügyi szolgáltatók és mőködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az 
egészségügyi szakmai jegyzékrıl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 
1. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) E rendelet alkalmazásában az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvényben és az 
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirıl, valamint a mőködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt fogalom-
meghatározásokat kell figyelembe venni.” 
(2) Amennyiben a szolgáltatónak van önálló szakmai-szervezeti egysége, akkor a szolgáltatón 
– a 4. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak kivételével – e rendelet alkalmazása során azt is érteni 
kell. 
2012. április 1-jén lép hatályba 
 
2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Az egészségügyi szolgáltatókról, az egészségügyi szolgáltatók szervezeti egységeirıl, 
az általuk végezhetı, engedélyezett szakmákról, valamint az egy szakmán belül végezhetı 
egyes tevékenységrıl, továbbá az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mőködési 
engedélyekrıl nyilvántartást kell vezetni.” 
2. § (1) A szolgáltatókról és az általuk végezhetı, engedélyezett szakmákról, valamint az 
egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mőködési engedélyekrıl nyilvántartást kell 
vezetni. 
(2) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(3) Az engedélyezı hatóság az egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó, a 4. §-ban 
meghatározott adatokat, valamint az azokban bekövetkezett változásokat rögzíti az 
egészségügyi szolgáltatók országos nyilvántartásában.” 
(3)2 Az engedélyezı hatóság a szolgáltatóra vonatkozó, a 4. §-ban meghatározott adatokat, 
illetve az azokban bekövetkezett változásokat rögzíti az általa közvetlenül elérhetı 
nyilvántartásban. 
2012. április 1-jén lép hatályba 
 
3. § Az R. 3. § c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 



(A nyilvántartás célja:) 
„c) az egészségügyi szolgáltatók és a szervezeti egységek azonosítása,” 
c) a szolgáltatók azonosítása, 
2012. április 1-jén lép hatályba 
 
4. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) A nyilvántartás a 3. § szerinti célok megvalósítása érdekében – a (2) bekezdésben 
foglaltakra tekintettel – az alábbi adatokat tartalmazza: 
a) az egészségügyi szolgáltató: 
aa) rövidített és teljes cégnevét, 
ab) fenntartójának megnevezését, 
ac) cégjegyzékszámát vagy bírósági nyilvántartásba vétele számát, egyéni vállalkozó 
esetén nyilvántartásba vétele számát, 
ad) gazdálkodási mőködési formáját, 
ae) képviselıje nevét, 
af) KSH törzsszámát, 
ag) a nyilvántartó rendszer által meghatározott egyedi azonosító számát, 
ah) felelısségbiztosítási szerzıdése kötvényszámát; 
4. § (1) A nyilvántartás a 3. § szerinti célok megvalósítása érdekében – a (2) bekezdésben 
foglaltakra tekintettel – az alábbi adatokat tartalmazza: 
a) a szolgáltató: 
aa) rövidített és teljes cégnevét, 
ab) fenntartójának megnevezését, 
ac) gazdálkodási mőködési formáját az 1. számú mellékletben meghatározott kétjegyő kód 
feltüntetésével, 
ad) számára kiadott törzsszám elsı nyolc számjegyét, 
ae) közszolgáltatásban való részvételének tényét; 
b) a szolgáltató székhelyére és az egészségügyi szolgáltatás végzésének helyszínéül szolgáló 
telephelyére vonatkozó adatokat: 
ba) megye, 
bb) helységnév, 
bc) utca, házszám, 
bd) postai irányítószám, 
be) telefonszám, e-mail cím, 
bf) ingatlan használatának jogcímét; 
b) a szolgáltató székhelyére és az egészségügyi szolgáltatás végzésének helyszínéül szolgáló 
telephelyére vonatkozó adatokat: 
– megye, 
– helységnév, 
– utca, házszám, 
– postai irányítószám, 
– telefonszám; 
c) az egészségügyi szolgáltató valamennyi szervezeti egységére vonatkozóan külön-külön: 
ca) a 2. számú melléklet I. pontja szerinti, engedélyezett egészségügyi szakmákat, a hozzájuk 
tartozó kóddal, és a 2. számú melléklet II. pontja szerinti ellátási forma megnevezését, a 
hozzájuk tartozó kóddal, 
cb) közszolgáltatásban való részvételének tényét, 
cc) a ca) alpont szerinti szakmákhoz tartozó szolgáltatási típusok megnevezését a hozzájuk 
tartozó kóddal, továbbá a szakma külön jogszabályban megállapított progresszivitási szintjét, 



cd) az engedélyezett tevékenységek körét, amennyiben a mőködési engedély a szakmán belül 
csak egyes tevékenységek nyújtására került kiadásra, 
ce) a szervezeti egység engedélyezı hatóság által kiadott egyedi azonosítóját, valamint az 
osztály (összevont osztály, mátrix osztály) megnevezését, járóbeteg-szakellátásban, illetve 
alapellátásban a rendelés megnevezését, 
cf) a területi ellátási kötelezettségre vonatkozó adatokat, amennyiben a szolgáltató területi 
ellátási kötelezettséggel mőködik, 
cg) az engedélyezı hatóság megnevezését, azonosítóját, 
ch) a mőködési engedély keltét, számát, 
ci) a mőködés bármely korlátozásával kapcsolatos adatot, 
cj) a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatások körében a szervezeti egység által nyújtott 
szolgáltatás jellegére figyelemmel a szervezeti egységben engedélyezett szakmákhoz tartozó 
kapacitás adatokat, 
ck) jogszabályban foglaltak esetén a szervezeti egységben engedélyezett szakmák 
szünetelését, a szünetelés kezdı és befejezı idıpontja szerint, 
cl) az osztály ágyszámát, az osztályon belül engedélyezett szakmánkénti bontásban, 
cm) járóbeteg-szakellátásban és alapellátásban a heti rendelési idıt (a szolgáltató rendelésének 
óraszámát összesítve, illetve napi bontásban a rendelési idı kezdése és befejezése 
idıpontjának megjelölésével), és az alapellátásban a rendelkezésre állási idıt napi bontásban, 
cn) a közremőködés nyújtásának tényét, 
co) a szervezeti egység közremőködıjének szolgáltatói egyedi azonosítóját, 
cp) a közremőködést igénybe vevı szolgáltató nevét, egyedi azonosítóját és a szervezeti 
egység egyedi azonosítóját, 
cq) a cn) és cp) alpontban meghatározott esetekben a közremőködés tartalmára vonatkozó 
adatokat, 
cr) a szervezeti egységhez tartozóan, ellátási formától függıen az ügyeleti részvételt, 
készenléti rendszerben való részvétel tényét, valamint a sürgısségi betegellátó rendszerben 
való részvétel tényét, és a sürgısségi ellátásban való részvétel tényét, 
cs) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevı személyi feltételeket szervezeti 
egységenként, ennek keretében személynevet, és az orvosi bélyegzı számát, vagy 
szakdolgozó esetén a mőködési nyilvántartási számot, továbbá alapellátásban a helyettesítés 
helyét, a helyettesítı nevét és orvosi bélyegzı számát vagy mőködési nyilvántartási számát.” 
c) a szolgáltató és amennyiben az rendelkezik önálló szakmai-szervezeti egységgel, akkor 
valamennyi szakmai-szervezeti egységére vonatkozóan külön-külön: 
ca) az engedélyezett egészségügyi szakmák megnevezését a 2. számú mellékletben 
meghatározott kóddal együtt, 
cb) a ca) alpont szerinti szakmákhoz tartozó szolgáltatási típusok és ellátási formák 
megnevezését, továbbá az ellátások progresszivitási szintjét, 
cc)3 az engedélyezı hatóság által kiadott országos érvényességő szolgáltatói azonosítót (a 
továbbiakban: azonosító), 
cd) amennyiben a szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel fog mőködni, szakmánként a 
területi ellátási kötelezettséget, a tervezett ellátandó területet, 
ce)4 az engedélyezı hatóság megnevezését, azonosítóját, 
cf) a mőködési engedély kiadásának keltét, számát, a mőködés korlátozásának megjelölésével, 
cg) a mőködés szüneteltetésével kapcsolatos adatokat, 
ch) a heti rendelési idıt (a szolgáltató rendelésének óraszámát összesítve, illetve napi 
bontásban a rendelési idı kezdése és befejezése idıpontjának megjelölésével) és a 
rendelkezésre állási idıt, 
ci) az ágyszámot, 



cj)5 a szolgáltató – külön jogszabály szerinti – közremőködıjének az azonosítóját, valamint a 
mőködési engedélye számát, az engedélyezı hatóság megnevezését és azonosítóját, 
ck) a szakmához tartozóan, ellátási formától függıen az ügyeleti részvételt, készenléti 
rendszerben való részvétel tényét, 
cl) az orvosi bélyegzı számát, amennyiben a szolgáltató alapellátást nyújt, vagy egyéni 
vállalkozó. 
2012. április 1-jén lép hatályba 
 
5. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Az engedélyezési eljárás során az engedélyezı hatóság a nyilvántartó rendszer által 
szerkesztett azonosítóval látja el az egészségügyi szolgáltatót és a szervezeti egységeket. Az 
azonosító egyedi, ugyanazon egészségügyi szolgáltató esetében más azonosítóra nem 
cserélhetı. A megszőnt egészségügyi szolgáltató azonosítója másik egészségügyi 
szolgáltatónak nem adható ki.” 
5. § (1)6 Az engedélyezési eljárás során az elsı engedély kiadásakor az engedélyezı hatóság 
az OTH-tól kapott kilencjegyő azonosítóval látja el a szolgáltatót. Az azonosító egyedi, 
ugyanazon szolgáltató esetében más azonosítóra nem cserélhetı. A megszőnt szolgáltató 
azonosítója másik szolgáltatónak nem adható ki. 
(2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(3) Az egészségügyi szolgáltató egyedi azonosítóját és a szervezeti egység azonosítóját a 
mőködési engedély tartalmazza.” 
(3) Az azonosítót a mőködési engedély tartalmazza. 
(3) Az R. 5. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) A közremőködést igénybe vevı és a közremőködı szervezeti egység adatait a 
nyilvántartásban össze kell kapcsolni.” 
2012. április 1-jén lép hatályba 
 
6. § Az R. a következı 9/A. §-sal egészül ki: 
„9/A. § A 3. számú melléklet tartalmazza a fekvıbeteg-szakellátásban finanszírozott szakmákhoz 
tartozó progresszivitási szinteket.” 
kihirdetése napján 14 órakor lép hatályba 
 
7. § Az R. a következı 11. §-sal egészül ki: 
„11. § Az egészségügyi szolgáltatók és mőködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az 
egészségügyi szakmai jegyzékrıl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 6/2012. 
(II. 14.) NEFMI rendelettel megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat a megyei önkormányzatok 
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes 
egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti 
eljárás során figyelembe kell venni.” 
kihirdetése napján 14 órakor lép hatályba 
 
8. § (1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
kihirdetése napján 14 órakor lép hatályba 
(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 2012. március 31-én lép hatályba 
(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki. 
kihirdetése napján 14 órakor lép hatályba 
 
9. § Az R. 4. § (2) bekezdésében az „a ca), cc) és ce)–cg)” szövegrész helyébe a „c) pont ca), 
ce), cg)–ci) és ck)” szöveg lép. 
kihirdetése napján 14 órakor lép hatályba 
 



 
10. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 14 
órakor lép hatályba. 
(2) A 8. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2012. március 31-én lép hatályba. 
(3) Az 1–5. és a 9. § 2012. április 1-jén lép hatályba. 
(4) Ez a rendelet 2012. április 2-án hatályát veszti. 



1. melléklet a 6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelethez6 
1. Az R. 1. számú melléklet címében a „9001/2002. (SK 3.)” szövegrész helyébe a „8/2010. (VIII. 
25.)” szöveg lép. 
 
2. Az R. 1. számú mellékletében a 
„3. költségvetési szerv és intézménye: 
31. központi költségvetési szerv és intézménye 
32. helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye 
33. társadalombiztosítási költségvetési szerv 
34. köztestületi költségvetési szerv 
35. országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv” 
 
szövegrész helyébe a 
 
„3. költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek 
31. központi költségvetési irányító és költségvetési szervek 
32. helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 
33. társadalombiztosítási költségvetési irányító és költségvetési szervek 
34. köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek 
35. országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek” 
szöveg lép. 
 
3. Az R. 1. számú mellékletében az 
„57. közhasznú társaság 
58. magánbiztosítás” 
 
szövegrész helyébe az 
 
„57. nonprofit gazdasági társaság 
58. pénztárszervezet” 
 
szöveg lép. 
 
1. számú melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez 

Gazdálkodási mőködési formák kódjai 
 – a statisztikai számjel elemeirıl és nómenklatúráiról szóló 9001/2002. (SK 3.) KSH 

közlemény alapján – 
1. Jogi személyiségő vállalkozás: 
11. jogi személyiségő gazdasági társaság 
12. szövetkezet 
13. egyéb jogi személyiségő vállalkozás 
2. jogi személyiség nélküli vállalkozás: 
21. jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
22. jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 
23. egyéni vállalkozás 
3. költségvetési szerv és intézménye: 
31. központi költségvetési szerv és intézménye 
32. helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye 
33. társadalombiztosítási költségvetési szerv 
34. köztestületi költségvetési szerv 
35. országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv 
5. jogi személyiségő nonprofit szervezet: 
55. egyház, egyházi intézmény 



56. alapítvány 
57. közhasznú társaság 
58. magánbiztosítás 
59. egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet 
6. jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet: 
61. jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 
69. egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 
8. egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység: 
81. egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység 
 



2. melléklet a 6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelethez7 

2012. március 31-én lép hatályba 
„2. számú melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez 

I. A mőködési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló egészségügyi szakmák és 
kódjaik jegyzéke 

    1.    Az egészségügyi szakmák jegyzéke és a mőködési engedély szakmai kódja 
    1.1.    Az alábbi szakmai jegyzék alkalmazásánál a kétszámjegyő szakmai kód az 

egészségügyi szakmai fıcsoportot, az alá besorolt négy számjegyő alkódok pedig az 
engedélyezhetı egységen belül önállóan engedélyezhetı egészségügyi szakmákat 
jelölik. 

    1.2.    Más szakmai fıcsoportból a külön jogszabály szerint meghatározottak alapján lehet 
további szakmát engedélyezni az adott szervezeti egységen belül. 

    1.3.    A -00 végzıdéső alkódok az adott fıcsoport alap-szakképesítéseibe sorolható 
tevékenységek végzésére való általános jogosultságot fejezik ki, a ráépített 
szakképesítéshez vagy speciális képzettséghez, vizsgához kötött tevékenységek 
végzésére az önálló alkóddal megjelölt szakmák szolgálnak. 

 
01 Belgyógyászat 
0100    belgyógyászat 
0101    angiológia, phlebológia, lymphológia 
0102    haematológia 

0112 haemopoetikus ıssejt transzplantáció 
0103    endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 

0113 endokrinológia  
0123 diabetológia  

0104    gasztroenterológia  
0105    nefrológia 
0106    geriátria 
0109    allergológia és klinikai immunológia 
0110    dialízis  
 
02 Sebészet 
0200    sebészet 
0202    tüdı- és mellkassebészet 
0203    érsebészet 
0204    idegsebészet  

0214 gyermek idegsebészet 
0205    szívsebészet  

0215 csecsemı- és gyermekszívsebészet  
0207    ESWL  
0208    szerv-transzplantációs sebészet  
0209    transzplantációs célú szerv-, szöveteltávolítás agyhalottból 
 
04 Szülészet-nıgyógyászat 
0400    szülészet-nıgyógyászat 

0405 szülészet 
0406 nıgyógyászat  

0403    In vitro fertilizáció (IVF)  
0404    intézeten kívüli szülészeti és újszülött ellátás 
 



05 Csecsemı- és gyermekgyógyászat 
0500    csecsemı- és gyermekgyógyászat 
0501    neonatológia 
0502    PIC  
0503    csecsemı- és gyermekkardiológia 
0504    gyermek-tüdıgyógyászat 
0505    gyermek-gasztroenterológia 
0506    gyermeksebészet  
0507    gyermeknıgyógyászat  
0508    gyermekszemészet 
0509    csecsemı és gyermek fül-, orr-, gégegyógyászat 
0510    gyermekradiológia 
0511    gyermekneurológia 
0515    csecsemı- és gyermekgyógyászati intenzív terápia 
0521    fejlıdésneurológia 
 
06 Fül-orr-gégegyógyászat 
0600    fül-orr-gégegyógyászat 
0601    audiológia 
0602    foniátria 
0603    otoneurológia 
 
07 Szemészet 
0700    szemészet 
0701    szaruhártya-átültetés  
0702    transzplantációs célú szaruhártya-eltávolítás agyhalottból  
0703    szakorvosi látásvizsgálat, szemüvegrendelés  
0704    optometria (nem orvosi szakképesítéssel) 
 
08 Bırgyógyászat  
0800    bır- és nemibeteg-ellátás 
0801    bırgyógyászat 
 
09 Neurológia 
0900    neurológia 
0901    stroke ellátás 
0903    neurológiai rehabilitáció 
0904    klinikai neurofiziológia  
0905    alvásmedicina 
 
10 Ortopédia-traumatológia 
1000    ortopédia 
1001    gerincsebészet 
1002    traumatológia 
1003    kézsebészet 
 
11 Urológia 
1100    urológia 
1101    andrológia 
1102    urodinamia 



1103    neuro-urológia 
 
12 Klinikai onkológia 
1200    klinikai onkológia 
1201    sugárterápia 
 
13 Fogászati ellátás 
1300    fogászati ellátás  
1301    dento-alveoláris sebészet  
1302    fogszabályozás 
1303    parodontológia 
1304    gyermekfogászat 
1305    iskolafogászat 
1306    fogászati röntgen 
1307    klinikai fogászati higiénia 
1308    konzerváló fogászat, fogpótlástan 
1309    általános anesztéziában végzett fogászati ellátás 
 
14 Reumatológia 
1400    reumatológia  
1402    fizioterápia  
1404    menopauza és oszteoporózis rendelés  
 
15 Aneszteziológiai és intenzív betegellátás 
1501    aneszteziológia 
1502    intenzív ellátás  
1503    fájdalomterápia  
1504    tartós lélegeztetés 
 
16 Infektológia 
1600    infektológia 
1601    AIDS beteg ellátás  
1602    HIV/AIDS szőrés (önkéntes és külön jogszabály alapján kötelezı) 
1603    trópusi betegségek ellátása 
 
17 Arc-, állcsont- szájsebészet 
1700    arc-, állcsont-, szájsebészet 
 
18 Pszichiátria 
1800    pszichiátria 
1801    addiktológia 

1811 alkohológia 
1821 drogbetegellátás 

1804    pszichiátriai rehabilitáció 
1805    pszichoterápia 
1806    addiktológiai rehabilitáció 
 
19 Tüdıgyógyászat (pulmonológia) 
1900    tüdıgyógyászat 
1903    tüdıgyógyászati és légzésrehabilitáció 



1904    tüdıszőrés (ideértve az önálló felvételkészítést is)  
 
20 Plasztikai és égéssebészet 
2000    plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet  
2001    égéssebészet  
2002    gyermek plasztikai és égéssebészet 
 
22 Rehabilitációs medicina 
2201    mozgásszervi rehabilitáció  
2202    belgyógyászati rehabilitáció 
2203    gasztroenterológiai rehabilitáció 
2204    nıgyógyászati rehabilitáció 
2205    gyermek rehabilitáció 
2206    súlyos agysérültek rehabilitációja 
2207    gerincvelısérültek rehabilitációja 
2208    politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja 
2209    súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak és égésbetegek 
rehabilitációja a gyermekkorban 
 
23 Gyermek- és ifjúságpszichiátria 
2300    gyermek- és ifjúságpszichiátria 
2301    gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció 
2302    gyermek- és ifjúságaddiktológia 
2303    gyermek- és ifjúságaddiktológiai rehabilitáció 
 
25 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 
2501    foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
2502    foglalkozás-egészségügyi szakellátás 
2503    munkahigiénés tevékenység 
 
26 Sportorvoslás 
2602    sportszakorvosi ellátás 
 
40 Kardiológia 
4000    kardiológia 
4001    invazív kardiológia (haemodinamika) 
4003    kardiológiai rehabilitáció 
 
46 Sürgısségi betegellátás  
4601    központi ügyelet 
4602    sürgısségi betegellátó egységben szervezett szakellátás  
4603    klinikai toxikológia 
 
50 Laboratóriumi diagnosztika 
5000    orvosi laboratóriumi diagnosztika 
5002    haematológiai laboratóriumi diagnosztika 
5003    mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika 

5013 járványügyi mikrobiológiai diagnosztika 
5006    molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika 
5008    immunológiai laboratóriumi diagnosztika 



 
51 Képalkotó diagnosztika és radiológiai terápia: röntgendiagnosztika és -terápia 
5100    röntgendiagnosztika 
5102    mammográfia 
5103    angiográfiás diagnosztika 
5108    CT diagnosztika 
5109    MRI diagnosztika 
 
52 Intervenciós radiológia 
5203    vaszkuláris intervenciós radiológia 
5204    intervenciós onkoradiológia 
5205    intervenciós neuroradiológia 
5206    egyéb intervenciós radiológia 
 
53 Képalkotó diagnosztika és radiológiai terápia: ultrahang-diagnosztika és -terápia 
5301    teljeskörő ultrahang-diagnosztika 
5303    echokardiográfia 
5304    szülészeti és nıgyógyászati ultrahang-diagnosztika  
5305    gasztroenterológiai ultrahang-diagnosztika  
5306    szemészeti ultrahang diagnosztika 
5307    neurológiai ultrahang diagnosztika  
5308    urológiai ultrahang diagnosztika 
 
54 Patológia és kórszövettan 
5400    kórbonctan és kórszövettan 
5401    szövettan, kórszövettan 
5402    cytológia, cytopatológia  

5412 tüdı és/vagy pajzsmirigy cytológia, cytopatológia (patológiai szakvizsgára 
ráépített cytopatológiai szakvizsgával)  

5403    aspirációs cytológia 
5413 tüdı és/vagy pajzsmirigy aspirációs cytológia (patológiai szakvizsgára 
ráépített cytopatológiai szakvizsgával) 

5404    immunhisztológia 
5405    neuropatológia  
5406    halottkezelés és halottkonzerválás (nem orvosi szakképesítéssel) 
5407    transzplantációs célú szerv-, szöveteltávolítás holttestbıl  
 
56 Speciális terápia 
5603    szén-dioxid gázzal végzett terápia 
5604    hiperbárikus oxigén terápia 
 
57 Fizioterápia 
5700    fizioterápia-gyógytorna 
5703    hidroterápia 
5704    elektroterápia 
5706    balneoterápia (gyógyvíz alkalmazásával végzett eljárások) 
5707    thermoterápia (meleg- és hideghatású kezelések) 
5708    magneto-, fototerápia  
5710    víz alatti gyógytorna 
5711    gyógytorna 



5712    gyógymasszázs (gyógymasszıri végzettséghez kötött) 
5722    fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 
 
60 Szövet- és sejtbanki tevékenység 
6001    szövetbanki tevékenység 
6002    sejtbanki tevékenység 
6003    köldökzsinórvér/darab, köldökvérıssejt győjtés 

6013 levétel 
6023 szállítás 

 
61 Transzfúziológia és véradó szolgálat 
6101    transzfúziológia 
6102    véradószolgálat  
 
62 Mentés és betegszállítás 
6200    mentés 
6201    koraszülöttmentés és -szállítás 
6203    ırzött betegszállítás 
6206    betegszállítás  
6208    rendezvény egészségügyi biztosítása 
6209    nemzetközi repülıtér egészségügyi biztosítása 
6210    szervátültetéssel kapcsolatos mentési feladat 
 
63 Háziorvosi ellátás 
6301    háziorvosi ellátás 
6302    házi gyermekorvosi ellátás 
6303    felnıtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás 
6306    iskola- és ifjúságorvoslás 
 
64 Rend- és honvédelmi alapellátás 
6401    rend- és honvédelmi dolgozók ellátása 
6402    fogvatartottak ellátása  
 
65 Nukleáris medicina (izotópdiagnosztika és terápia) 
6500    izotópdiagnosztika 
6501    radioizotópos terápia 
6503    PET-CT 
6504    SPECT-CT 
 
67 Klinikai genetika (humángenetika) 
6700    klinikai genetika 
6701    genetikai tanácsadás 
6702    biobanki tevékenység (győjtés és tárolás) 
 
70 Klinikai farmakológia és intézeti gyógyszerellátás 
7001    klinikai farmakológia 
7002    intézeti gyógyszerellátás (külön jogszabályban foglalt feltételek alapján) 
 
71 Pszichológia (pszichológusi, illetve klinikai szakpszichológusi szakképesítéssel) 
7100    pszichológia 



7101    klinikai és mentálhigiénés szakpszichológia 
7104    pszichoterápia (klinikai szakpszichológusi képesítéssel) 
 
72 Pedagógiai végzettséggel ellátható egészségügyi szakmák 
7201    logopédia 
7202    gyógypedagógia (és annak szakágai) 
7203    konduktori tevékenység 
7204    gyógyúszás (külön jogszabályban meghatározott képesítésekkel) 
 
73 Betegápolás 
7301    szakápolás a foglalkozás-egészségügyben 
7302    pszichiátriai szakápolás és mentálhigiéné 
7303    csecsemı- és gyermekszakápolás 
7304    otthoni szakápolás 
7305    szakápolás (egészségügyi diplomával és/vagy szakápolói szakképesítéssel külön 

jogszabályban meghatározottak alapján) 
7306    felnıtt hospice-palliatív ellátás  
7307    körzeti közösségi szakápolás 
7308    szülésznıi ellátás (intézeti) 
7309    intézeten kívüli szülésznıi ellátás 
7310    gyermek palliatív ellátás  
 
76 Dietetika 
7600    dietetika 
 
79 Védınıi ellátás 
7901    területi védınıi ellátás 
7902    iskolai védınıi ellátás 
7903    családvédelmi szolgálatnál nyújtott ellátás 
7904    anyatejgyőjtı állomás, anyatejgyőjtés 
 
80    Kiegészítı gyógyászati tevékenységek (külön jogszabály alapján meghatározott 

képesítéssel és tartalommal) –  
nem konvencionális gyógyászati módok  

a) orvos által végezhetı gyógyászati módok: 
8011    homeopátia 
8012    hagyományos kínai orvoslás (ezen alapuló egyéb technikák) 
8021    manuálterápia (gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta által is végezhetı) 
8022    indiai (ájurvédikus gyógyászati eljárások) 
8023    méregtelenítı módok 
8032    tibeti gyógyító eljárások 
8004    pszichológiai eljárások 
8041    neurálterápia 
b) szakképesítéssel végezhetı tevékenységek: 
8016    akupresszúra 
8026    keleti mozgás- és masszázsterápia  
8036    életmód oktatás és tanácsadás  
8046    reflexzóna terápia  
c) vizsgával záruló képzésben szerzett képesítéssel végezhetı tevékenységek: 
8017    kiegészítı fizioterápiás módszerek 



8037    fitoterápia 
8047    fülakupunktúrás addiktológiai eljárások 
8057    kineziológiai módszerek 
8067    szemtréning eljárások 
 
93 Honvédorvostan és katasztrófa-orvostan 
9301    honvédorvostan 
9302    katasztrófa-orvostan 
 
94 Megelızı orvostan és népegészségtan 
9400    megelızı orvostan és népegészségtan 
9401    sugáregészségtan 
9402    nemzetközi oltóhely és tanácsadás 
 
95 Igazságügyi orvostan 
9500    igazságügyi orvostan 
9501    igazságügyi pszichiátria 
9502    igazságügyi toxikológia 
9503    igazságügyi pszichológia 
9504    egészségbiztosítási orvostan 
9505    igazságügyi kórbonctan (kivéve a szakértıi tevékenység) 
9506    igazságügyi genetika 
 
97 Repülıorvostan 
9700    repülıorvostan 
 
GYS Gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos tevékenységek 
GYS1    gyógyászati segédeszköz forgalmazás (önálló üzletben) 
GYS2    gyógyászati segédeszköz forgalmazás (fióküzletben) 
GYS3    gyógyászati segédeszköz forgalmazás (egyedi gyártómőhellyel) 
GYS4    ortopéd cipészet 
GYS5    fogtechnika 
GYS6    gyógyászati segédeszköz kölcsönzés 
GYS7    gyógyászati segédeszköz javítás 
 

2.    A szakmai jegyzék szerint kiadott mőködési engedélyekben az 1. pont alatti szakmai 
kódok mellett a tevékenység felelıs szakmai irányítójának szakképesítése szerinti 
szolgáltatási típust a következık szerint kell feltüntetni: 
a)    1-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a mőködési engedély orvosi feladatra 

irányul, 
b)    2-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a mőködési engedély fogorvosi feladatra 

irányul, 
c)    3-as kódot kell alkalmazni, amennyiben a mőködési engedély gyógyszerészi feladatra 

irányul, 
d)    4-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a mőködési engedély egyéb felsıfokú 

egészségügyi szakképesítéssel ellátható feladatra irányul, 
e)    5-ös kódot kell alkalmazni, amennyiben a mőködési engedély középfokú 

egészségügyi szakképesítéssel ellátható feladatra irányul, 
f)    6-os kódot kell alkalmazni, amennyiben a mőködési engedély alapfokú egészségügyi 

szakképesítéssel ellátható feladatra irányul, 



g)    7-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a mőködési engedély az adott egészségügyi 
szakmára a külön jogszabályban elıírt bármely egészségügyi szakképesítéssel 
ellátható feladatra irányul, 

h)    8-as kódot kell alkalmazni, amennyiben a mőködési engedély az adott egészségügyi 
szakmára a külön jogszabályban elıírt nem egészségügyi felsıfokú szakképesítéssel 
ellátható feladatra irányul. 

 
II. A m őködési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló ellátási formák jegyzéke 

  kód Ellátási forma 
csoport  

Ellátási forma név 

  A1 alapellátás alapellátás 
  A2 alapellátás ügyeleti ellátás  
        
  J1 járóbeteg 

szakellátás 
szakrendelés 

  J2 járóbeteg 
szakellátás 

egynapos sebészet 

  J3 járóbeteg 
szakellátás 

jellemzıen terápiás beavatkozást végzı szakellátás  

  J4 járóbeteg 
szakellátás 

nem orvosi szakfeladatot ellátó szakellátás 

  J5 járóbeteg 
szakellátás 

betegek otthonában végzett szakellátás  

  J6 járóbeteg 
szakellátás 

mozgó/változó helyszínen végzett szakellátás 

  J7 járóbeteg 
szakellátás 

gondozás 

  J8 járóbeteg 
szakellátás 

nappali ellátás 

        
  D1 diagnosztika diagnosztika 
        
  T1 telemedicina telemedicina 
        
  F1 fekvıbeteg 

szakellátás 
aktív fekvıbeteg-ellátás 

  F2 fekvıbeteg 
szakellátás 

krónikus fekvıbeteg-ellátás 

  F3 fekvıbeteg 
szakellátás 

ápolási ellátás 

  F4 fekvıbeteg 
szakellátás 

rehabilitációs ellátás 

  F5 fekvıbeteg 
szakellátás 

nappali kórházi ellátás 

  F6 fekvıbeteg 
szakellátás 

sürgısségi ellátás 

        
  E1 egyéb szolgáltatás bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett 

egészségügyi ellátás 
  E2 egyéb szolgáltatás fegyveres és rendvédelmi szervek egészségügyi ellátása (dolgozók és 

fogvatatottak alapellátása) 



  E3 egyéb szolgáltatás önálló „megelızı egészségügyi ellátások” 
  E4 egyéb szolgáltatás mentést igénylı ellátás 
  E5 egyéb szolgáltatás betegszállítás 
  E6 egyéb szolgáltatás az elızıekbe be nem sorolható ellátások  



3. melléklet a 6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelethez 
„3. számú melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez 

A fekvıbeteg-szakellátásban finanszírozott szakmákhoz tartozó progresszivitási szintek 

Szakma megnevezése 
Szakma 

-kód 
Progresszivitási 

szint 
    I. II. III. 

ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIA 
Intenzív terápia 1502   X X 
ARC-ÁLLCSONT-SZÁJSEBÉSZET         
Arc-állcsont-szájsebészet  1700   X X 
BELGYÓGYÁSZAT         
Belgyógyászat  0100 X     
Angiológia, phlebológia, lymphológia 0101   X X 
Haematológia 0102   X X 
Hemopoetikus ıssejt transzplantáció 0112     X 
Endokrinológia és anyagcsere és diabetológia 0103   X X 
Gasztroenterológia 0104   X X 
Nephrológia  0105   X X 
Geriátria 0106     X 
Allergológia és klinikai immunológia  0109   X X 
BİRGYÓGYÁSZAT 
Bırgyógyászat 0801   X X 
CSECSEMİ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT 
Csecsemı- és gyermekgyógyászat 0500 X X X 
Neonatológia 0501 X     
PIC 0502   X X 
Csecsemı- és gyermekkardiológia 0503     X 
Gyermek-tüdıgyógyászat 0504   X X 
Gyermek-gasztroenterológia 0505   X X 
Gyermeksebészet  
ideértve gyermekurológia 

0506 X X X 

Gyermeknıgyógyászat 0507     X 
Gyermekszemészet 0508     X 
Csecsemı- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat 0509     X 
Gyermekneurológia 
ideértve: fejlıdés neurológia 

0511 
0521 

    X 

Csecsemı- és gyermekgyógyászati intenzív terápia 0515     X 
FOGORVOSI ELLÁTÁS 
Dentoalveoláris sebészet  1301 X     
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás 1309 X     
FOGLAKOZÁS-ORVOSTAN 
Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 2502     X 
FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 
Fül-orr-gégegyógyászat  0600 X X X 
GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA  
Gyermek- és ifjúságpszichiátria 2300     X 
Gyermek- és ifjúságaddiktológia 2302     X 
INFEKTOLÓGIA 
Infektológia 1600   X X 
AIDS beteg ellátás 1601     X 



Trópusi betegségek ellátása 1603     X 
KARDIOLÓGIA 
Kardiológia  4000   X X 
Invazív kardiológia (hemodinamika)  4001     X 
KLINIKAI ONKOLÓGIA 
Klinikai onkológia 1200   X X 
Sugárterápia 1201   X X 
NEM ORVOSI DIPLOMÁHOZ KÖTÖTT EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG 
Ápolás, szakápolás  7305 X     
Felnıtt hospice-palliatív ellátás  7306   X   
Gyermek palliatív ellátás 7310     X 
NEUROLÓGIA  
Neurológia  0900 X X X 
Stroke ellátás 0901   X X 
ORTOPÉDIA-TRAUMATOLÓGIA 
Ortopédia 1000   X X 
Gerincsebészet 1001     X 
Traumatológia  1002 X X X 
Kézsebészet 1003     X 
ORVOSI REHABILITÁCIÓ 
Mozgásszervi rehabilitáció 2201 X X X 
Belgyógyászati rehabilitáció 2202 X X X 
Gasztroenterológiai rehabilitáció 2203 X X X 
Nıgyógyászati rehabilitáció 2204 X X X 
Neurológiai rehabilitáció 0903 X X X 
Gyermek rehabilitáció 2205   X X 
Súlyos agysérültek rehabilitációja  2206     X 
Gerincvelı sérültek rehabilitációja  2207     X 
Polytraumatizált, égésbeteg és szeptikus csontfolyamatok utáni rehabilitáció 2208     X 
Súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytraumatizáltak és égésbetegek 
rehabilitációja gyermekkorban 

2209     X 

Kardiológiai rehabilitáció 4003   X X 
Tüdıgyógyászati és légzésrehabilitáció 1903   X X 
Pszichiátriai rehabilitáció 1804 X X X 
Addiktológiai rehabilitáció 1806     X 
Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció 2301   X X 
Gyermek- és ifjúságaddiktológiai rehabilitáció 2303     X 
PLASZTIKAI ÉS ÉGÉS SEBÉSZET 
Plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet 2000   X X 
Égéssebészet  2001   X X 
Gyermek plasztikai és égéssebészet  2002   X X 
PSZICHIÁTRIA 
Pszichiátria 1800 X X X 
Addiktológia 1801     X 
REUMATOLÓGIA 
Reumatológia 1400 X X X 
SEBÉSZET 
Sebészet 0200 X X X 
Tüdı- és mellkassebészet  0202   X X 



Érsebészet 0203   X X 
Idegsebészet 0204   X X 
SZÍVSEBÉSZET 
Szívsebészet 0205     X 
Csecsemı és gyermek szívsebészet 0215     X 
Szervtranszplantációs sebészet 0208       
SÜRGİSSÉGI BETEGELLÁTÁS, OXYOLÓGIA 
Sürgısségi betegellátó egységben szervezett szakellátás 4602 X X X 
Klinikai toxikológia 4603     X 
SZEMÉSZET 
Szemészet 0700   X X 
SZÜLÉSZET-NİGYÓGYÁSZAT 
Szülészet-nıgyógyászat 0400 X X X 
Szülészet 0405   X X 
Nıgyógyászat 0406 X X X 
TÜDİGYÓGYÁSZAT 
Tüdıgyógyászat  1900   X X 
UROLÓGIA 
Urológia 1100   X X 
Andrológia  1101     X 
Krónikus ellátási formában szakmai minimumfeltétellel rendelkezı szakmák köre: 
Krónikus belgyógyászat   X     
Krónikus pszichiátria (geronto pszichiátriai polymorbid ellátás)   X     
Krónikus nıgyógyászat   X     
Krónikus tüdıgyógyászat   X     
” 
 

 
 
1 A rendelet a 10. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. április 2. napjával. 
 
2 A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
 
3 A 8. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
 
4 A 8. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
 
5 A 8. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
 
6 Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
 
7 A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
 
8 A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
 


