
Az emberi erıforrások minisztere tájékoztatója 

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 

2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató  

(hatályos: 2012.09.10 - ) 

Az egészségügyi szolgáltatók és mőködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az 
egészségügyi szakmai jegyzékrıl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 2. számú 
mellékletének 2012. június 1-jén hatályba lépett módosítása az alábbi egészségügyi szakmák 
megnevezését és kódjait érinti. Azokban az esetekben, amikor jogszabály jelen tájékoztatóra 
hivatkozik, a táblázatban foglaltakat figyelembe kell venni. 

Régi 
kód 

Régi szakmanév 
Megváltozott 
szakmakód Új szakma megnevezés 

0100 általános belgyógyászat 0100 belgyógyászat 

0107 belgyógyászati kardiológia 0100 belgyógyászat 

0108 belgyógyászati tüdıgyógyászat 
(pulmonológia) 

0100 belgyógyászat 

0110 haemodialízis – *sze* 0110 dialízis 

0112 csontvelı transzplantáció 0112 haemopoetikus ıssejt transzplantáció 

0113 endokrinológia – *sze* 0113 endokrinológia 

0123 diabetológia – *sze* 0123 diabetológia 

0200 általános sebészet 0200 sebészet 

0201 esztétikai plasztikai sebészet 2000 plasztikai helyreállító és esztétikai 
sebészet  

0204 idegsebészet – *sze* 0204 idegsebészet 

0205 szívsebészet – *sze* 0205 szívsebészet 

0206 proktológia 0200 sebészet 

0207 ESWL – *sze* 0207 ESWL 

0208 szerv-transzplantációs sebészet – *sze* 0208 szerv-transzplantációs sebészet 

0215 csecsemı- és gyermekszívsebészet – 
*sze* 

0215 csecsemı- és gyermekszívsebészet 

0300 általános traumatológia 1002 traumatológia 

0301 plasztikai és égési sebészet 2000 plasztikai helyreállító és esztétikai 
sebészet  

0302 kézsebészet 1003 kézsebészet 

0303 arc- és állcsont-szájsebészet 1700 arc-, állcsont-szájsebészet 

0400 általános szülészet-nıgyógyászat 
(orvosi) 

0400 szülészet-nıgyógyászat 



0401 terhesgondozás (orvosi) 0400 szülészet-nıgyógyászat 

0402 nıgyógyászati onkológiai szőrés 0400 szülészet-nıgyógyászat 

0403 In vitro fertilizáció (IVF) – *sze* 0403 In vitro fertilizáció (IVF) 

0500 általános csecsemı- és 
gyermekgyógyászat 

0500 csecsemı- és gyermekgyógyászat 

0502 PIC – *sze* 0502 PIC 

0506 gyermeksebészet – *sze* 0506 gyermeksebészet 

0507 gyermeknıgyógyászat – *sze* 0507 gyermeknıgyógyászat 

0512 gyermek- és ifjúságpszichiátria 2300 gyermek- és ifjúságpszichiátria 

0600 Általános fül-orr-gégegyógyászat 0600 fül-orr-gégegyógyászat 

0700 általános szemészet 0700 szemészet 

0701 szaruhártya-átültetés – *sze* 0701 szaruhártya-átültetés 

0703 szakorvosi látásvizsgálat, 
szemüvegrendelés – *sze* 

0703 szakorvosi látásvizsgálat, 
szemüvegrendelés 

0800 általános bır- és nemibeteg-ellátás 0800 bır- és nemibeteg-ellátás 

0801 bırgyógyászat 0800 bır- és nemibeteg-ellátás 

0802 bırgyógyászati allergológia 0800 bır- és nemibeteg-ellátás 

0803 nemibeteg-gondozás 0800 bır- és nemibeteg-ellátás 

0900 általános neurológia 0900 neurológia 

0902 fejfájás szakrendelés – *sze* 0900 neurológia 

0903 neurológiai rehabilitáció 0903 neurológiai rehabilitáció 

0904 EEG és EMG diagnosztika – *sze* 0904 klinikai neurofiziológia 

1202 onkológiai szőrés – *sze* (a szervezett 
népegészségügyi onkológiai 
szőrıvizsgálati programban mőködı 
szolgáltatók) 

1200 klinikai onkológia 

1203 onkológiai gondozás 1200 klinikai onkológia 

1300 fogászati ellátás (ideértve a fogászati 
alapellátást is) 

1300 fogászati ellátás 

1301 dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) 1301 dento-alveoláris sebészet 

1400 reumatológia és fizioterápia 1400 reumatológia 

1401 reumatológia 1400 reumatológia 

1402 fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 1402 fizioterápia 

1404 menopauza és oszteoporózis rendelés – 
*sze* 

1404 menopauza és oszteoporózis rendelés 

1500 aneszteziológia és intenzív terápia 1502 intenzív ellátás 

1503 fájdalomterápia – *sze* 1503 fájdalomterápia 



1600 fertızıbeteg-ellátás, infektológia 1600 infektológia 

1601 AIDS ellátás és gondozás – *sze* 1601 AIDS beteg ellátás 

1602 HIV/AIDS szőrés (önkéntes és külön 
jogszabály alapján kötelezı) – *sze* 

1602 HIV/AIDS szőrés (önkéntes és külön 
jogszabály alapján kötelezı) 

1803 pszichiátriai gondozás 1800 pszichiátria 

1805 pszichoterápia (szakorvosi képesítéssel) 1805 pszichoterápia 

1811 alkohológia 1801 addiktológia 

1821 drogbetegellátás 1801 addiktológia 

1831 egyéb szenvedélybetegségek ellátása 
(pl. játékszenvedély) 

1801 addiktológia 

1901 tüdıgondozás 1900 tüdıgyógyászat 

1902 Pulmonológiai allergológia és 
immunológia 

1900 tüdıgyógyászat 

1903 Pulmonológiai és légzésrehabilitáció 1903 tüdıgyógyászati és légzésrehabilitáció 

2201 mozgásszervi rehabilitáció 
(rehabilitációs szakorvos javallata 
szerint) 

2201 mozgásszervi rehabilitáció 

4000 általános kardiológia (szakorvosi 
szakképesítéssel) 

4000 kardiológia 

4001 invazív kardiológia (haemodinamika) 4000 kardiológia 

4002 kardiológiai ırzı tevékenység 4000 kardiológia 

4004 echokardiográfiai diagnosztika 5303 echokardiográfia 

4005 EKG és Holterdiagnosztika 4000 kardiológia 

4602 sürgısségi betegellátó egységben 
szervezett ellátás (SO1) – *sze* 

4602 sürgısségi betegellátó egységben 
szervezett szakellátás 

4603 baleseti belgyógyászat 4603 klinikai toxikológia 

4604 sürgısségi betegellátó egységben 
szervezett ellátás (SO2) – *sze* 

4602 sürgısségi betegellátó egységben 
szervezett szakellátás 

5000 általános laboratóriumi diagnosztika 5000 orvosi laboratóriumi diagnosztika 

5001 általános kémiai laboratóriumi 
diagnosztika 

5000 orvosi laboratóriumi diagnosztika 

5004 biokémiai laboratóriumi diagnosztika 5000 orvosi laboratóriumi diagnosztika 

5005 immungenetikai laboratóriumi 
diagnosztika 

5000 orvosi laboratóriumi diagnosztika 

5006 genetikai laboratóriumi diagnosztika 5006 molekuláris genetikai laboratóriumi 
diagnosztika 

5007 izotóp laboratóriumi diagnosztika 5000 orvosi laboratóriumi diagnosztika 

5100 általános röntgendiagnosztika 5100 röntgendiagnosztika 



5101 röntgenterápia 5206 egyéb intervenciós radiológia  

5102 mammográfiás szőrés és diagnosztika 5102 mammográfia 

5104 intervenciós radiológia 5203 és/vagy 
5204 és/vagy 

5206 

vaszkuláris intervenciós radiológia 
és/vagy intervenciós onkoradiológia 
és/vagy egyéb intervenciós radiológia 

5105 neuroradiológia 5205 intervenciós neuroradiológia 

5106 fogászati röntgendiagnosztika (az 1306-
ba nem sorolható) 

1306 fogászati röntgen 

5201 CT 5108 CT diagnosztika 

5202 MRI 5109 MRI diagnosztika 

5301 ultrahang-diagnosztika 5301 teljeskörő ultrahang-diagnosztika 

5302 ultrahang-terápia 5301 teljeskörő ultrahang-diagnosztika 

5304 nıgyógyászati ultrahang-diagnosztika – 
*sze* 

5304 szülészeti és nıgyógyászati ultrahang-
diagnosztika 

5305 gasztroenterológiai ultrahang-
diagnosztika – *sze* 

5305 gasztroenterológiai ultrahang-
diagnosztika 

5402 cytológia, cytopatológia (orvosi és más 
egészségügyi szakképesítéssel)  

5402 cytológia, cytopatológia 

5405 neuropatológia – *sze* 5405 neuropatológia 

5412 tüdı és/vagy pajzsmirigy cytológia, 
cytopatológia  
– *sze* [kizárólag a 9/1978. (XI. 29.) 
EüM rendelet 6. §-a, valamint a 
39/1978. (EüK. 31.) EüM utasítás 15-
16. §-a alapján kiadott szakképesítéssel] 

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

5413 tüdı és/vagy pajzsmirigy aspirációs 
cytológia – *sze* [kizárólag a 9/1978. 
(XI. 29.) EüM rendelet  
6. §-a, valamint a 39/1978. (EüK. 31.) 
EüM utasítás 15–16. §-a alapján kiadott 
szakképesítéssel] 

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

5602 lézerdiagnosztika 5708 magneto-, fototerápia 

5700 általános fizioterápia-gyógytorna 5700 fizioterápia-gyógytorna 

5702 mechanoterápiás eljárások 5700 fizioterápia-gyógytorna 

5705 aeroterápia (egyéb Pulmonológiai  
és légzésrehabilitációs ellátásoktól 
független ellátásban) 

5700 fizioterápia-gyógytorna 

5707 thermoterápia 5707 thermoterápia (meleg- és hideghatású 
kezelések) 

5708 magneto-, fototerápia (lézerterápia) 5708 magneto-, fototerápia 

5712 gyógymasszázs 5712 gyógymasszázs (gyógymasszıri 



végzettséghez kötött) 

5722 fizioterápia (asszisztensi 
tevékenységként) 

5722 fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi 
tevékenységként) 

6102 véradószolgálat – *sze* 6102 véradószolgálat 

6103 szövet- és sejtbanki tevékenység – 
*sze* 

6001 vagy 6002 szövetbanki tevékenység vagy sejtbanki 
tevékenység 

6104 átültetési és visszaültetési célú 
csontvelıi, perifériás és köldökvér 
sejt/ıssejt győjtés – *sze* 

6003 köldökzsinórvér/darab, köldökvérıssejt 
győjtés 

6200 általános mentés 6200 mentés 

6202 mozgóırség (orvosi vagy mentıtiszti) 6208 rendezvény egészségügyi biztosítása 

6205 mentıtiszti tevékenység (nem orvosi 
szakképesítéssel) 

6200 mentés 

6206 betegszállítás ápolóval (nem felsıfokú 
egészségügyi szakképesítéssel) 

6206 betegszállítás 

6207 betegszállítás felügyelet nélkül (nem 
szakképesítéssel) 

6206 betegszállítás  

6304 háziorvosi ügyeleti ellátás 6303 felnıtt és gyermek (vegyes) háziorvosi 
ellátás 

6305 házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás 6302 házi gyermekorvosi ellátás 

6306 iskola-egészségügy és ifjúság-
egészségügy 

6306 iskola- és ifjúságorvoslás 

6400 általános orvosi ellátás 6401 vagy 6402 rend- és honvédelmi dolgozók ellátása 
vagy fogvatartottak ellátása 

6500 izotópdiagnosztika és terápia 6500 izotópdiagnosztika 

6502 izotópdiagnosztika 6500 izotópdiagnosztika 

6503 PET 6503 PET-CT 

7100 általános pszichológia 7100 pszichológia 

7101 klinikai szakpszichológia 7101 klinikai és mentálhigiénés 
szakpszichológia 

7102 gyermekpszichológia 7100 pszichológia 

7103 munkapszichológia 7100 pszichológia 

7104 pszichoterápia 7104 pszichoterápia (klinikai szakpszichológusi 
képesítéssel) 

7105 szexológia 7100 pszichológia 

7305 szakápolás (szakápolói szakképesítéssel 
külön jogszabályban meghatározottak 
alapján) 

7305 szakápolás (egészségügyi diplomával 
és/vagy szakápolói szakképesítéssel külön 
jogszabályban meghatározottak alapján) 

7306 hospice (orvosi és más egészségügyi 
szakképesítéssel) 

7306 felnıtt hospice-palliatív ellátás 



8021 manuálterápia 8021 manuálterápia 
(gyógytornász/gyógytornász-fiziotera- 
peuta által is végezhetı) 

8031 biológiai fogorvoslás 1300 fogászati ellátás 

8041 neurálterápiás módok 8041 neurálterápia 

9504 egészségbiztosítási orvosszakértés 9504 egészségbiztosítási orvostan 
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