15/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel
összefüggő módosításáról
15/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet (hatályos: 2022.04.30 - 2022.04.30)
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont if)
alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. § (2) bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3.
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX.
14.) EMMI rendelet módosítása
1. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012.
(IX. 14.) EMMI rendelet 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (5) bekezdés a) pontjában foglalt szakképesítésnek felel meg – a 7a. mellékletben
meghatározott szakgyógyszerészi szakképesítések mellett – a 2015. július 16. napját követően
és a MódR. hatálybalépése előtt a gyógyszerellátási szakgyógyszerészet szakterületen
megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítés.”
2. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok
egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI
rendelet módosítása
2. § (1) A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok
egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: R.2.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R.2. 1. mellékletében foglalt táblázat C:11 mezőjében a „16 hónap” szövegrész
helyébe a „12 hónap” szöveg lép.
(3) Az R.2. 2. melléklet 10. OBEZITOLÓGIA alcím
a) 3. pontjában a „16 hónap” szövegrész helyébe a „12 hónap” szöveg,
b) 4.1. pont a) alpontjában a „6 hó” szövegrész helyébe a „9 hó” szöveg,
c) 4.2. pontjában a „2 hó” szövegrész helyébe az „1 hó” szöveg,
d) 4.3. pontjában a „2 hó” szövegrész helyébe az „1 hó” szöveg

lép.
3. § Hatályát veszti az R.2. 2. melléklet 10. OBEZITOLÓGIA alcím 7. pontja.
3. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 15/2022. (IV. 29.) EMMI rendelethez
1. Az R.2. 2. melléklet 10. OBEZITOLÓGIA alcím 5. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5. Megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre:
5.1. orvosi ellátásra szoruló elhízottak vizsgálata, kezelése,
5.2. az elhízás komplex kezelésének ismerete és alkalmazása,
5.3. a veszélyes és szakmailag indokolt fogyókúrák megkülönböztetése,
5.4. a fogyókúra veszélyeinek, mellékhatásainak ismerete és elhárítása,
5.5. az elhízás műtéti kezelése indikációinak, kontra-indikációinak ismerete,
5.6. az elhízottak hosszú távú gondozása.”
2. Az R.2. 2. melléklet 10. OBEZITOLÓGIA alcím 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„6. Képzés személyi és tárgyi feltételei
6.1. Képzés személyi feltétele: a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság által
elismert, legalább 5 éves obezitológiai gyakorlattal és tudományosan megalapozott dietetikai
ismeretekkel rendelkező obezitológiai licenccel rendelkező szakorvos, legalább 1 fő
dietetikus, legalább 1 fő pszichológus, legalább 1 fő gyógytornász.
6.2. A gyakorlati képzőhely tárgyi feltételei:
a) a képzőhelyen obezitológiai
mozgásterápiás (tornaterem) háttérrel,

járóbeteg-

és

obezitológiai

fekvőbeteg-ellátás,

b) laboratóriumi háttér,
c) 6 vagy 12 csatornás EKG-készülék,
d) antropometriás meghatározás eszközei (testsúly, testmagasság, testkörfogatok mérése),
e) gyors vércukor-meghatározó készülék,
f) vérnyomásmérő,

g) bioimpedancia-mérő,
h) 24 órás vérnyomásmonitor.”

