
48/2009. (XII. 29.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról 
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Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés ga) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. 
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el: 

1. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (2) 
bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre 
változik: 

„(2) E rendelet alkalmazásában az Eütv.-ben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) 
Korm. rendeletben foglalt fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni.” 

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén 
a) működő egészségügyi szolgáltatókra, 
b) folytatott egészségügyi tevékenységre, 

c) egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező és ellenőrző egészségügyi hatóságra. 

2. § (1) Az R. 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell biztosítani, amennyiben az egészségügyi szolgáltató 

kizárólag] 
„b) az e célra kialakított betegszállító vagy mentő járműben” 
[nyújt egészségügyi szolgáltatást.] 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell biztosítani, amennyiben az egészségügyi 
szolgáltató kizárólag 

a) a beteg otthonában, 
b) az e célra kialakított járműben 

nyújt egészségügyi szolgáltatást. 

(2) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A betegek számára a háziorvosi szolgálatnál, valamint az Eütv. 3. § ga) alpontja szerinti 
gyógyintézetben biztosítani kell az akadálymentes környezetet.” 

(4) A betegek számára az Egészségbiztosítási Alapból vagy a központi költségvetésből 
finanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó háziorvosi szolgálatnál, valamint az Eütv. 3. 
§-a g) pontjában meghatározott, rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-
szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben (a továbbiakban: gyógyintézet) biztosítani kell 
az akadálymentes közlekedés lehetőségét, továbbá a gyógyintézetben a fogyatékkal élők 
részére biztosítani kell az (1) bekezdés d) pontja, illetve a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
feltételek speciális kialakítását. 



3. § Az R. 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A 3. §-ban foglaltakon túl minden 24 óránál hosszabb folyamatos ellátást nyújtó 

egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell] 
„f) a normál és a könnyű-vegyes étkeztetésben részesülő betegek számára napi háromszori 
főétkezést, és naponta egy alkalommal kisétkezést,” 

f) a normál és a könnyű-vegyes étkeztetésben részesülő betegek számára napi háromszori 
étkezést, ezen belül ebédre – amennyiben a beteg állapota és terápiás igénye nem zárja ki – 
egy normál és egy könnyű-vegyes menüből történő választás lehetőségét azzal, hogy az egyes 
étkezések kötelező energiatartalom-eloszlása 35% reggeli, 40% ebéd és 25% vacsora, 

4. § Az R. 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az egészségügyi szolgáltató] 
„d) amennyiben egy szakterületen legalább 5 napon keresztül napi 8 órában biztosítja a 4. § 
(1) bekezdése szerinti tárgyi feltételeket, azzal, hogy csak a beteg nappali elhelyezésére 
szolgáló helyiség biztosítása szükséges, a nappali kórház elnevezés használatára jogosult.” 

d) amennyiben egy szakterületen a járóbeteg-ellátás körébe tartozó egészségügyi 
szolgáltatások nyújtása mellett legalább 5 napon keresztül napi 8 órában biztosítja a 4. § (1) 
bekezdése szerinti tárgyi feltételeket, a nappali kórház elnevezés használatára jogosult; 

5. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. § (1) Az eltérő egészségi állapotú betegek differenciált ellátását a munkamegosztás és a 
fokozatosság elvén egymásra épülő progresszív ellátórendszer biztosítja. 

9. § (1) Az eltérő egészségi állapotú betegek differenciált ellátását a munkamegosztás és a 
fokozatosság elvén egymásra épülő progresszív ellátórendszer a (2)–(3) bekezdés szerinti 
ellátási szinteken biztosítja. 
 
(2) A járóbetegek 
a) eseti szakellátása és a krónikus betegek folyamatos gondozása az általános járóbeteg-
szakellátás, 
b) speciális szaktudást, illetve eszközöket igénylő szakellátása a speciális járóbeteg-
szakellátás 
keretében történik. 

(2) A járóbetegek 
a) eseti szakellátása és a krónikus betegek folyamatos gondozása a járóbeteg-ellátás 

alapszintjén, az általános járóbeteg-szakellátás, 
b) speciális szaktudást és/vagy eszközöket igénylő szakellátása a járóbeteg-ellátás emelt 

szintjén, a speciális járóbeteg-szakellátás 
keretében történik. 
 
(3) A fekvőbeteg-szakellátás – az ellátáshoz szükséges eltérő személyi és tárgyi feltételek 
alapján – az I., II. és III. progresszivitási szinteken történik. 

(3) A fekvőbeteg-szakellátás – az ellátáshoz szükséges eltérő személyi és tárgyi feltételek 
alapján – az alábbi progresszivitási szinteken történik: 



a) I. ellátási szint, a progresszív ellátás alapszintje, amelyet az adott ellátást nyújtó 
valamennyi egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell, 

b) II. ellátási szint, a progresszív ellátás középszintje, amelyet a legalább egy megye, illetve 
a főváros lakosságának adott ellátását végző egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell, 

c) III. ellátási szint, a progresszív ellátás felső szintje, amelyet az adott ellátást regionális 
vagy országos szinten végző egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell. 
 
(4) A járóbeteg-szakellátó egység és a fekvőbeteg-szakellátó egység progresszív ellátási 
szintjét az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi szolgáltatás működési 
engedélyezésének eljárása során állapítja meg. 
(5) A sebészeti osztály I. ellátási szintjére engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató a 
traumatológiai ellátás I. ellátási szintjébe tartozó szolgáltatást is nyújthat, amennyiben az arra 
előírt feltételeknek megfelel. 

(4) A sebészeti osztály I. ellátási szintjére engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató a 
traumatológiai ellátás I. ellátási szintjébe tartozó szolgáltatást is nyújthat, amennyiben az arra 
előírt feltételeknek megfelel. 
 
(6) A daganatos betegek többszakmás járó- és fekvőbeteg-szakellátására engedéllyel 
rendelkező egészségügyi szolgáltatóknál onkoteam működtetése szükséges. 
(7) A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek (orvos-beteg és orvos-
orvos közötti konzultáció) mellett az adott szakterület szakorvosa egészségügyi adatok 
elektronikus rendszerben történő továbbítása révén – az egészségügyi és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény előírásainak 
megfelelően – személyes jelenlét nélkül is közreműködhet diagnózis felállításában vagy 
terápiás javaslat kidolgozásában konzultánsként a 
a) telepatológia-citológia, 
b) távlaboratóriumi diagnosztika, 
c) teleradiológia, 
d) EKG-távdiagnosztika, 
e) távmonitorozás, távfelügyelet 
területén.” 

6. § (1) Az R. 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel 
egyidejűleg a bekezdés a következő d)–f) ponttal egészül ki: 

[E rendelet] 
„c) 3. számú melléklete tartalmazza a kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézetben nyújtható 
egészségügyi szolgáltatásokat, 
 
c) 3. számú melléklete tartalmazza a kizárólag az Eütv. 3. § ga) pontja szerinti 
gyógyintézetben nyújtható egészségügyi szolgáltatásokat. 
 
d) 4. számú melléklete tartalmazza az egyes ellátási szinteken végezhető legfőbb 
szaktevékenységet és beavatkozásokat, 
e) 5. számú melléklete tartalmazza az egészségügyi dokumentáció részét képező ápolási 
dokumentáció tartalmi és formai követelményeit, 
f) 6. számú melléklete tartalmazza a minimálisan szükséges ápoló-, gyógytornász-, dietetikus-
létszámot, azzal, hogy műszakonként legalább 1 fő szakápoló az adott szakterület 
szakképesítésével kell hogy rendelkezzen.” 



(2) Az R. 10. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a 
§ a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Egy adott szakrendeléshez szükséges tárgyi feltételek úgy is biztosíthatóak, ha azonos 
telephelyen működő szervezeti egységben ezek elérhetően és hozzáférhető módon igénybe 
vehetőek. 

(8) Egy adott szakrendeléshez szükséges tárgyi feltételek úgy is biztosíthatóak, ha azonos 
telephelyen, azonos rendelési időben ugyanazon szolgáltató másik szervezeti egységében ezek 
igénybe vehetően rendelkezésre állnak. 
 
(9) Amennyiben a közfinanszírozásban részesülő szakmai szervezeti egység nem 
közfinanszírozott ellátást is nyújt, a működési engedélyben a rendelési és rendelkezésre állási 
időt a két tevékenység esetében külön kell meghatározni. 

 (9) Az egyes szakterületekre vonatkozóan szakmai minimumfeltételt meghatározó egyéb 
jogszabályok jegyzékét tartalmazó közlemény az Egészségügyi Közlönyben kerül 
közzétételre. 

 
(10) Amennyiben valamely szakterület minimumfeltételét e rendelet nem tartalmazza, az 
adott ellátásra vonatkozó külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.” 

7. § Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az egészségügyi szolgáltatónál minőségügyi megbízott irányítja a belső 
minőségirányítási rendszer működtetését.” 

(3) Az Eütv. 121. §-a szerinti belső minőségügyi rendszer követelményeit az Egészségügyi, 
Szociális és Családügyi Minisztérium irányelve tartalmazza. 

8. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti melléklet lép. 

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete szerinti melléklet lép. 

(3) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti melléklet lép. 

(4) Az R. az e rendelet 4. melléklete szerinti 4. számú melléklettel egészül ki. 

(5) Az R. az e rendelet 5. melléklete szerinti 5. számú melléklettel egészül ki. 

(6) Az R. az e rendelet 6. melléklete szerinti 6. számú melléklettel egészül ki. 

9. § (1) Ez a rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba. 

(2) Az e rendeletben foglalt előírásokat a hatálybalépése után benyújtott működési engedély 
iránti kérelmek elbírálása esetében kell alkalmazni. 

(3) Az e rendelet hatálybalépésének napján működési engedéllyel rendelkező egészségügyi 
szolgáltatóknak az R. e rendelettel módosított 1. számú mellékletének 5. és 8.5. pontjában 
foglalt feltételeket 2014. január 1-jétől kell biztosítaniuk. 



(4) Az R. e rendelettel módosított rendelkezései szerint kiadott működési engedélyek alapján 
az egészségügyért felelős miniszter az egyes közfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátást nyújtó 
szolgáltatók egységeinek progresszív ellátási szint szerinti besorolását tájékoztatóban teszi 
közzé. 

(5) Hatályát veszti az R. 

a) 3. § (3) bekezdésében a „– figyelemmel a 11. § (1) bekezdésében foglaltakra –” 
szövegrész, 

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben az egészségügyi szolgáltató székhelyén, 
illetve telephelyén biztosítani kell az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek szakszerű tárolását, 
a b) pontban foglalt esetben pedig a kézmosási lehetőségen túl – figyelemmel a 11. § (1) 
bekezdésében foglaltakra – a vizsgálat jellegéből adódó tárgyi feltételeket. 

b) 4. § (1) bekezdés g) és i) pontja, valamint (4) bekezdése, 

4. § (1) A 3. §-ban foglaltakon túl minden 24 óránál hosszabb folyamatos ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell 

a) a beteg pihenését, illetve éjszakai elhelyezését biztosító helyiséget, amelyben az ágyon túl 
az étkezéshez és a mindennapi használatú személyes holmi elhelyezéséhez szükséges tárgyi 
eszközök, valamint folyóvíz is rendelkezésre áll, 

b) az a) pont szerinti helyiségből vagy annak előteréből, illetve az egyes helységeket 
összekötő közlekedőből nyíló zuhanyozót, illetve mellékhelyiséget, 

c) a beteg kizárólagos használatában lévő, az utcai ruházatának elhelyezésére szolgáló 
szekrényt vagy külön zárható szekrény részt, 

d) a beteg kezdeményezésére, illetve átmeneti cselekvőképtelenné válása esetén a beteg 
értéktárgyainak megőrzését – nem tervezett ellátás során és a napi életvitelhez szükséges 
eszközök esetén értékhatártól függetlenül – készpénz és egyéb vagyontárgy esetén a 
mindenkori nyugdíjminimum ötszörösét meg nem haladó értékhatárig, illetve e felett az 
egészségügyi szolgáltató szabályzatában foglaltak szerint, 

e) a betegek részére az igény szerinti mennyiségű folyadékfogyasztás lehetőségét állandó 
jelleggel, 

f) a normál és a könnyű-vegyes étkeztetésben részesülő betegek számára napi háromszori 
étkezést, ezen belül ebédre – amennyiben a beteg állapota és terápiás igénye nem zárja ki – 
egy normál és egy könnyű-vegyes menüből történő választás lehetőségét azzal, hogy az egyes 
étkezések kötelező energiatartalom-eloszlása 35% reggeli, 40% ebéd és 25% vacsora, 

g) az f) pontban meghatározott étkezéseken túl naponta egy alkalommal kisétkezést, 
h) a betegek megfelelő étkezésének biztosítása érdekében élelmezési munkacsoport 

működését, mely egy fő dietetikus koordinátorból és az ápolás, illetve a gyógyítás területéről 
kijelölt egy-egy személyből áll, 

i) minden beteg részére személyes használatú tárgyainak biztonságos őrzésére alkalmas 
széf elhelyezését, a fizikai vagy pszichés állapotuk, illetve életkoruk miatt önmaguk 
ellátására képtelen betegek kivételével. 

(4) Az (1) bekezdés i) pontja szerinti esetekben a széf elhelyezésének kötelezettsége alóli 
mentesség nem érinti az egészségügyi szolgáltatónak az (1) bekezdés d) pontjában foglalt 
értéktárgy-megőrzési kötelezettségét. 

c) 5. § (1) bekezdés cd) alpontja, 



cc) belgyógyászati, sebészeti és még legalább egy szakma tekintetében a progresszív ellátás 
1. szintjéhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása, és ezen túlmenően a 
helyszínen ultrahang, elektrokardiográfiai, radiológiai és klinikai laboratóriumi diagnosztikai 
ellátás biztosítása esetén a kórház, illetve e mellett egyes szolgáltatások ce) pont szerinti 
feltételekkel történő nyújtása esetén a kórház és szakkórház, 

cd) amennyiben a cc) pontban foglaltak ellátását nem osztályszerkezet szerint, hanem az 
egyes szakterületeket összevontan látja el, a mátrix kórház, 

d) 10. § (3), (6) és (7) bekezdése, 

10. § (1) E rendelet 
a) 1. számú melléklete tartalmazza az egyes egészségügyi szakmáktól független általános 

minimumfeltételeket, 
b) 2. számú melléklete tartalmazza az egyes szakmák körébe tartozó egészségügyi 

szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételeket, 
c) 3. számú melléklete tartalmazza a kizárólag az Eütv. 3. § ga) pontja szerinti 

gyógyintézetben nyújtható egészségügyi szolgáltatásokat. 
(2) Az adott szakma keretében végzett beavatkozások minimumfeltételeit a 2. számú 

melléklet egészségügyi szakmánként, járó- és fekvőbeteg-ellátás szerinti bontásban, ellátási 
szintenként határozza meg, nevesítve a szükséges diagnosztikai feltételeket és az egyéb 
speciális követelményeket. 

(3) A fekvőbeteg-szakellátás körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások 
minimumfeltételeit a 2. számú melléklet a nyújtott ellátáshoz tartozó – külön jogszabály 
szerint meghatározott – homogén betegségcsoportokhoz (a továbbiakban: HBCS) 
rendelve nevesíti, meghatározva az egyes ellátási szinteken végezhető beavatkozásokat, 
az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket – ideértve az egyes ellátási szintekhez 
rendelt speciális eszközöket és a diagnosztikus hátteret is – továbbá az ellátás megfelelő 
szakmai szinten történő végzését garantáló éves minimális esetszámot. 

(4) A diagnosztikus háttér – amennyiben a melléklet eltérően nem rendelkezik – más 
egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható. 

(5) A minimális esetszám tekintetében a beavatkozást végző team vezetője által végzett 
beavatkozások az irányadók. Amennyiben a beavatkozások végzésére több egészségügyi 
szolgáltatónál kerül sor, annak megtörténtét az illetékes szakmai vezető vagy a szolgáltató 
orvos vezetője igazolja. 

(6) A járóbeteg-ellátás minimumfeltételeit a 2. számú melléklet az adott szakma 
keretében végezhető beavatkozások szerint, az általános járóbeteg-ellátás (alapszint) és a 
speciális feltételek mellett végzett ellátások (emelt szint) tekintetében határozza meg. 

(7) A mellékletben meghatározott esetszámot három év átlagában, új szolgáltató 
esetében a szakmai programban írtak szerint kell figyelembe venni. 

(8) Egy adott szakrendeléshez szükséges tárgyi feltételek úgy is biztosíthatóak, ha azonos 
telephelyen, azonos rendelési időben ugyanazon szolgáltató másik szervezeti egységében ezek 
igénybe vehetően rendelkezésre állnak. 

(9) Az egyes szakterületekre vonatkozóan szakmai minimumfeltételt meghatározó egyéb 
jogszabályok jegyzékét tartalmazó közlemény az Egészségügyi Közlönyben kerül 
közzétételre. 

e) 11. § (1) bekezdése, 



11. § (1) Amennyiben jogszabály egyes egészségügyi szakmákhoz minimumfeltételt nem 
rendelt, azok jogszabályban történő meghatározásáig az egészségügyi hatóság – az adott 
egészségügyi tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok alapján – egyedileg határozza 
meg a működési engedélyezési eljárás, illetve a szakfelügyeleti ellenőrzés során – a hazai 
és a nemzetközi protokollok alapján – a biztonságos betegellátás érdekében 
nélkülözhetetlen minimális követelményeket. 

f) 12. § (4) és (5) bekezdése. 

(4) Ahol jogszabály városi kórházról, megyei kórházról, illetve országos intézetről nem 
a progresszív ellátást érintő kérdés kapcsán rendelkezik, ott ezen nem az ellátási szintet, 
hanem az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét kell érteni. 

(5) A (3) bekezdés szerinti külön jogszabályról, továbbá az egészségügyi közszolgáltatók 
ellátási szintek szerinti besorolásáról a miniszter tájékoztatót tesz közzé. 

(6) Az R. 

a) 1. §-ának az e rendelet 1. §-ával módosított jelölésű (1) bekezdés c) pontjában az 
„egészségügyi hatóságra” szövegrész helyébe az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálatra (a továbbiakban: egészségügyi államigazgatási szerv)” szöveg, 

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén 
a) működő egészségügyi szolgáltatókra, 
b) folytatott egészségügyi tevékenységre, 
c) egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező és ellenőrző egészségügyi hatóságra. 

b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „folyóvíz” szövegrész helyébe a „hideg és meleg vizes 
kézmosási lehetőség” szöveg, 

c) 5. § (1) bekezdés b) pontjának 

ca) bb) alpontjában az „a klinikai laboratóriumi” szövegrész helyébe az „az orvosi 
laboratóriumi diagnosztikai” szöveg, a „J0 szintnek megfelelő” szövegrész helyébe a „0. 
szintnek megfelelő” szöveg, a „helyszíni biztosításával” szövegrész helyébe az 
„elérhetőségével” szöveg, 

cb) bc) alpontjában a „legalább a J0 szintnek megfelelő klinikai laboratóriumi diagnosztika” 
szövegrész helyébe a „legalább az orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás 0. szintje” 
szöveg, a „klinikai laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása” szövegrész helyébe az 
„orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása” szöveg, 

cc) be) alpontjában a „progresszivitás 2. szintjén működő fekvőbeteg-ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltató” szövegrész helyébe a „progresszivitás II. vagy III. szintjén működő 
fekvőbeteg-ellátást nyújtó szakmai szervezeti egység” szöveg, 

cd) bg) alpontjában az „állomás, illetve a központ” szövegrész helyébe az „állomás, a 
központ, illetve a centrum” szöveg, 

b) a járóbeteg-szakellátás körében 



ba) egy egészségügyi szakmához tartozó és a diagnosztikai hátteret más egészségügyi 
szolgáltató közreműködésével biztosító egészségügyi szolgáltatás nyújtása esetén a rendelő, 

bb) egy vagy több szakterülethez tartozó és – a klinikai laboratóriumi háttér tekintetében 
legalább a J0 szintnek megfelelő – diagnosztikai háttér helyszíni biztosításával működő, de 
a bc) pontban foglalt feltételeknek nem megfelelő egészségügyi szolgáltatás nyújtása esetén a 
szakrendelő/szakrendelés, 

bc) legalább 4 szakterületen az adott területhez tartozó valamennyi egészségügyi 
szolgáltatást nyújtó és a helyszínen radiológiai és legalább a J0 szintnek megfelelő klinikai 
laboratóriumi diagnosztika, valamint a 10. § (4) bekezdésére figyelemmel, a feladatok 
ellátásához indokolt magasabb szintű klinikai laboratóriumi diagnosztikai ellátás 
biztosítása esetén a rendelőintézeti szakrendelő/rendelőintézeti szakrendelés, 

bd) a ba) pontban foglalt esetben, amennyiben szolgáltatás nyújtására változó helyszínen, 
illetve e célra kialakított járművel kerül sor, a mobil egészségügyi szolgálat, 

be) a legalább a progresszivitás 2. szintjén működő fekvőbeteg-ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltató speciális személyi, illetve tárgyi feltételei igénybevételével végzett 
egészségügyi ellátás esetén a szakambulancia, 

bf) külön jogszabály szerinti krónikus betegek, illetve fertőző betegségben szenvedő betegek 
ellátása és speciális gondozása esetén a gondozó, 

bg) speciális diagnosztikai vagy terápiás feladatok ellátása esetén, az állomás, illetve a 
központ, 

bh) kizárólag a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozását végző egészségügyi szolgáltató 
esetén a laboratórium, 

bi) kizárólag a kórisme felállítása, illetve megerősítése céljából speciális vizsgálat végzésére 
szakosodott egészségügyi szolgáltató esetén, a diagnosztikai központ, 

bj) kizárólag egészségügyi szakdolgozó(k) által nyújtott ellátást végző egészségügyi 
szolgáltató esetén az adott egészségügyi szakma vagy szakképesítés 

elnevezés használatára jogosult; 

d) 5. § (1) bekezdés c) pontjának 

da) cb) alpontjában a „hosszú” szövegrész helyébe a „tartós” szöveg, a „krónikus kórház” 
szövegrész helyébe a „krónikus betegellátást nyújtó kórház” szöveg, 

db) cc) alpontjában az „1.” szövegrész helyébe az „I.” szöveg, az „ultrahang, 
elektrokardiográfiai, radiológiai és klinikai laboratóriumi diagnosztikai ellátás” szövegrész 
helyébe az „az 1. számú melléklet szerinti diagnosztikai háttér” szöveg, 

dc) ce) alpontjában a „2.” szövegrész helyébe a „II.” szöveg, 

dd) cf) alpontjában az „egészségügyi, szociális és családügyi miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató a ce) pontban foglalt feladatok 
ellátását a progresszivitás 3. szintjén végzi” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős 
miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató végzi a ce) alpontban foglalt 
feladatok ellátását” szöveg, 

c) a fekvőbeteg-ellátás körében 
ca) folyamatos orvosi felügyeletet nem igénylő ápolási, szakápolási szolgáltatás nyújtása 

esetén az ápolási intézet, 



cb) hosszú ápolási idejű megbetegedésekre szakosodott intézmény esetén – ideértve az 
ápoltak aktív ellátására is szakosodott egészségügyi szolgáltatókat is – a krónikus kórház, 

cc) belgyógyászati, sebészeti és még legalább egy szakma tekintetében a progresszív ellátás 
1. szintjéhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása, és ezen túlmenően a 
helyszínen ultrahang, elektrokardiográfiai, radiológiai és klinikai laboratóriumi 
diagnosztikai ellátás biztosítása esetén a kórház, illetve e mellett egyes szolgáltatások ce) 
pont szerinti feltételekkel történő nyújtása esetén a kórház és szakkórház, 

cd) amennyiben a cc) pontban foglaltak ellátását nem osztályszerkezet szerint, hanem az 
egyes szakterületeket összevontan látja el, a mátrix kórház, 

ce) egy egészségügyi szakma, illetve ahhoz szorosan kapcsolódó társszakmák tekintetében, 
legalább a progresszív ellátás 2. szintjéhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás 
nyújtása és az ehhez szükséges teljes általános diagnosztikai háttér helyszínen történő 
biztosítása esetén a szakkórház, 

cf) amennyiben az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató a ce) pontban foglalt feladatok 
ellátását a progresszivitás 3. szintjén végzi, az országos intézet, 

cg) a fekvőbeteg-ellátás körébe tartozó szolgáltatást az orvostudományi vagy 
egészségtudományi képzést folytató egyetem szervezeti egységeként látja el, a klinika 

elnevezés használatára jogosult; 

e) 6. § (3) bekezdésében az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a 
továbbiakban: egészségügyi hatóság) területileg illetékes városi, fővárosi kerületi” szövegrész 
helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv kistérségi” szöveg, 

(3) Kizárólag a diagnosztikai vizsgálat céljából a betegtől levett vizsgálati anyagok 
szállítására az egészségügyi szolgáltató által igénybe vett szállító nem minősül egészségügyi 
szolgáltatónak, azonban az egészségügyi szolgáltató az igénybevételéről tájékoztatja az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: egészségügyi hatóság) 
területileg illetékes városi, fővárosi kerületi intézetét, amely a szállító tevékenységét a 
szakfelügyeleti ellenőrzés keretében vizsgálja. 

f) 10. § (2) bekezdésében az „a 2.” szövegrész helyébe az „az 1. és a 2.” szöveg, 

(2) Az adott szakma keretében végzett beavatkozások minimumfeltételeit a 2. számú 
melléklet egészségügyi szakmánként, járó- és fekvőbeteg-ellátás szerinti bontásban, ellátási 
szintenként határozza meg, nevesítve a szükséges diagnosztikai feltételeket és az egyéb 
speciális követelményeket. 

g) 10. § (5) bekezdésében a „több egészségügyi szolgáltatónál” szövegrész helyébe a „több 
egészségügyi szolgáltatónál vagy mátrix osztályon” szöveg, 

(5) A minimális esetszám tekintetében a beavatkozást végző team vezetője által végzett 
beavatkozások az irányadók. Amennyiben a beavatkozások végzésére több egészségügyi 
szolgáltatónál kerül sor, annak megtörténtét az illetékes szakmai vezető vagy a szolgáltató 
orvos vezetője igazolja. 

h) 11. § (2) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe az „államigazgatási szerv” szöveg 

lép. 



(7) E rendelet 1–8. §-a, 9. § (5) és (6) bekezdése, valamint 1–6. melléklete 2010. július 2-án 
hatályát veszti. E bekezdés 2010. július 3-án hatályát veszti. 

 

Dr. Székely Tamás s. k., 
egészségügyi miniszter 

 


