
11/2010. (III. 19.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és mőködési engedélyük 
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrıl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM 

rendelet módosításáról 

Hatályosság: 2010.07.01 - 2011.01.02  
 
 
Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 161/2006. (VII. 28.) 
Korm. rendelet 1. § a) 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. §-a a 
következı (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) E rendelet alkalmazása során 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 fogalommeghatározásokat kell 
figyelembe venni.” 

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed: 
a) az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §-ának f) pontja szerinti egészségügyi 

szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató), 
b) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatra (a továbbiakban: ÁNTSZ). 

(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. 

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(1) A szolgáltatókról, a szolgáltatók szakmai szervezeti egységeirıl, az általuk végezhetı, 
engedélyezett szakmákról és szaktevékenységekrıl, valamint az egy szakmán vagy 
szaktevékenységen belül végezhetı egyes szolgáltatásokról, 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 ÁNTSZ-nek a szolgáltató telephelye, amennyiben telephellyel nem rendelkezik, székhelye 
szerinti kistérségi, illetve regionális intézete a szolgáltatóra vonatkozó, a 4. §-ban meghatározott 
adatokat, valamint az azokban bekövetkezett változásokat rögzíti az általa közvetlenül elérhetı 
nyilvántartásban.” 

(3) Az ÁNTSZ-nek a szolgáltató telephelye, amennyiben telephellyel nem rendelkezik, székhelye 
szerint területileg illetékes városi (fıvárosi kerületi) intézete (a továbbiakban: városi intézet), illetve 
megyei (fıvárosi) intézete (a továbbiakban: megyei intézet) a szolgáltatóra vonatkozó, a 4. §-ban 
meghatározott adatokat, illetve az azokban bekövetkezett változásokat rögzíti az általa közvetlenül 
elérhetı nyilvántartásban. 

3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdés ad)–ae) alpontja helyébe a következı rendelkezések lépnek, és a 
bekezdés a következı af) és ag) alponttal egészül ki: 

[A nyilvántartás a 3. § szerinti célok megvalósítása érdekében – a (2) bekezdésben foglaltakra 
tekintettel – az alábbi adatokat tartalmazza: 



a szolgáltató:] 
„ ad) adószáma elsı nyolc számjegyét (KSH törzsszám), 
ae) egyedi azonosító számát, 
af) felelısségbiztosítási szerzıdésének a kötvényszámát, 
ag) közszolgáltatásban való részvételének tényét;” 

ad) számára kiadott törzsszám elsı nyolc számjegyét, 
ae) közszolgáltatásban való részvételének tényét; 

(2) Az R. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

[A nyilvántartás a 3. § szerinti célok megvalósítása érdekében – a (2) bekezdésben foglaltakra 
tekintettel – az alábbi adatokat tartalmazza:] 
„c) a szolgáltató, és amennyiben az rendelkezik önálló szakmai szervezeti egységgel, akkor 
valamennyi szakmai-szervezeti egységére vonatkozóan külön-külön: 
ca) a 2. melléklet szerinti, engedélyezett egészségügyi szakmákat, szaktevékenységeket a hozzájuk 
tartozó kóddal, szakképesítéssel, szakvizsga-típussal együtt, 
cb) a ca) alpont szerinti szakmákhoz, illetve szaktevékenységekhez tartozó szolgáltatási típusok és 
ellátási formák megnevezését, továbbá az ellátások progresszivitási szintjét, 
cc) az engedélyezett szolgáltatások körét, amennyiben a mőködési engedély a szakmán, illetve 
szaktevékenységen belül csak egyes szolgáltatások nyújtására szól, 
cd) az engedélyezı egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott egyedi szolgáltatói azonosítót, 
továbbá a szakmai szervezeti egység egyedi azonosítóját, valamint ha egy vagy több szakmai 
szervezeti egység osztály szervezeti egység forma keretében mőködik, az osztály (mátrix osztály) 
megnevezését, 
ce) a területi ellátási kötelezettséget szakmánként vagy szaktevékenységenként, amennyiben a 
szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel mőködik, 
cf) a mőködési engedély iránti kérelemben megjelölt mőködési területet, amennyiben a szolgáltató 
területi ellátási kötelezettség nélkül mőködik, 
cg) az engedélyezı egészségügyi államigazgatási szerv megnevezését, azonosítóját, 
gh) a mőködési engedély keltét, számát, 
ci) a mőködés bármely korlátozásával kapcsolatos adatot, 
cj) a szakmai szervezeti egység ágyszámát, az osztály ágyszámát, mátrix osztály mőködtetése esetén a 
bázis ágyszámot és az összes ágyszámot is, 
ck) 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 napi 
bontásban, 
cl) a szakmai szervezeti egység által nyújtott szolgáltatás jellegére figyelemmel a kapacitási adatokat 
szakmai szervezeti egységenként, 
cm) a közremőködés nyújtásának tényét, 
cn) a szakmai szervezeti egység közremőködıjének szolgáltatói egyedi azonosítóját, és a 
közremőködést nyújtó szakmai szervezeti egység egyedi azonosítóját, 
co) a közremőködınek mőködési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv megnevezését 
és azonosítóját, 
cp) a közremőködést igénybe vevı szolgáltató nevét, egyedi azonosítóját és a szakmai szervezeti 
egység egyedi azonosítóját, 
cq) a cn) és cp) alpontban meghatározott esetekben a közremőködés tartalmára vonatkozó adatokat (a 
személyi, vagy a személyi és tárgyi feltételek biztosítása), 
cr) a szakmai szervezeti egységhez tartozóan, ellátási formától függıen az ügyeleti részvételt, 
készenléti rendszerben való részvétel tényét, valamint 
cs) az orvosi bélyegzı számát, vagy szakdolgozó esetén a mőködési nyilvántartási számot, továbbá a 
helyettesítés rendjét, a helyettesítı nevét és orvosi bélyegzı számát vagy mőködési nyilvántartási 
számát, amennyiben a szolgáltató alapellátást nyújt vagy egyéni vállalkozó.” 
 

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) a városi, illetve megyei intézet (a továbbiakban: engedélyezı intézet) 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) az engedélyezı intézet 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) a szolgáltató – külön jogszabály szerinti – közremőködıjének az azonosítóját, valamint a mőködési 

engedélye számát, az engedélyezı intézet 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. 

(3) Az R. 4. §-a a következı (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) A gyógyszerészi, szakgyógyszerészi tevékenységeket, a nem orvosi diplomához kötött 
szaktevékenységeket és a hozzájuk tartozó kódokat a 3. melléklet tartalmazza. 
(3b) A szolgáltatói típusokat és kódjaikat a 4. melléklet tartalmazza.” 

4. § (1) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(3) A szolgáltató és a szakmai szervezeti egység azonosítóját a mőködési engedély tartalmazza.” 
 
(3) Az azonosítót a mőködési engedély tartalmazza. 

(2) Az R. 5. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A közremőködést igénybe vevı és a közremőködı szakmai szervezeti egység adatait a 
nyilvántartásban össze kell kapcsolni, úgy, hogy a közremőködı szakmai szervezeti egységek egyedi 
azonosítói nem lehetnek azonosak.” 

5. § Az R. a következı 11. §-sal és az azt megelızı alcímmel egészül ki: 

„Átmeneti rendelkezések 

11. § Az egészségügyi szolgáltatók és mőködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az 
egészségügyi szakmai jegyzékrıl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 11/2010. 
(III. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelızı napon hatályos 2. mellékletben 
szereplı, de a hatálybalépését követıen hatályos 2. számú mellékletben nem szereplı szakmakóddal 
rendelkezı szolgáltatók 2010. december 31-ig mőködhetnek az R. hatálybalépését megelızı napon 
hatályos 2. számú mellékletben szereplı kódok szerint.” 

6. § (1) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2) Az R. e rendelet 2. melléklete szerinti 3. melléklettel egészül ki. 

(3) Az R. e rendelet 3. melléklete szerinti 4. melléklettel egészül ki. 



7. § Az R. 

a) 1. § (2) bekezdésében a „szakmai-szervezeti” szövegrész helyébe a „szakmai szervezeti” szöveg, 

b) 3. § a) pontjában az „egészségügyi szakmákról” szövegrész helyébe az „egészségügyi szakmákról 
és szaktevékenységekrıl” szöveg, 

c) 3. § c) pontjában a „szolgáltatók” szövegrész helyébe a „szolgáltatók és szakmai szervezeti 
egységek” szöveg, 

d) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a 

„- telefonszám;” szövegrész helyébe a 

„- telefonszám, 

– e-mail cím;” szöveg, 

e) 4. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés a)–b) pontjában, valamint a ca), cc) és ce)–cg) alpontjában 
foglaltakon túl” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a cd) és cg)–ci) 
alpontjában, továbbá a (3a) bekezdésben foglaltakon túl” szöveg 

 
lép. 

8. § Hatályát veszti az R. 11. §-a, és az azt megelızı alcím. 

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. július 1-jén lép hatályba, és 2011. 
január 2-án hatályát veszti. 

(2) A 8. § 2011. január 1-jén lép hatályba. 

Dr. Székely Tamás s. k., 
egészségügyi miniszter 



1. melléklet a 11/2010. (III. 19.) EüM rendelethez 

„2. melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez 
 
A mőködési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló egészségügyi szakmák, szaktevékenységek 
és kódjaik jegyzéke 

 A B C D 
 Szakképesítés Szakvizsga 

alap: A 
ráépített: 

R 

Szakmakód/ 
egészségügyi 

szaktevékeny- 
ség kódok 

Szakma/egészségügyi 
szaktevékenységek 

1 KLINIKAI 
SZAKKÉPESÍTÉSEK: 

   

2 Aneszteziológiai és intenzív 
terápia 

   

3 Aneszteziológia és intenzív 
terápia 

A 1500 aneszteziológia és intenzív 
terápia 

4   1501 aneszteziológia 

5 Intenzív terápia R 1502 intenzív terápia 

6   1503 fájdalomterápia 

7 Arc-állcsont-szájsebészet    

8 Arc-állcsont-szájsebészet A 0303 arc-állcsont-szájsebészet 

9 Belgyógyászat    

10 Belgyógyászat A 0100 általános belgyógyászat 

11   0101 angiológia, phlebológia, 
lymphológia 

12 Haematológia R 0102 haematológia 

13 Endokrinológia R 0103 endokrinológia – anyagcsere 
betegségek 

14 Nefrológia R 0105 nefrológia 

15 Allergológia és klinikai 
immunológia 

R 0109 allergológiai és klinikai 
immunológia 

16   0110 haemodialízis – sze 

17   0111 peritoneális dialízis  

18   0112 csontvelı transzplantáció 

19   0122 átültetési és visszaültetési célú 
csontvelıi, perifériás 
sejt/ıssejt győjtés 

20   0123 diabetológia – sze 

21 Bırgyógyászat    

22 Bırgyógyászat A 0800 általános bır- és nemibeteg-
ellátás  

23   0801 bırgyógyászat 

24   0802 bırgyógyászati allergológia 

25   0803 nemibeteg-gondozás 

26   0804 csecsemı- és gyermek 
bırbetegek ellátása 

27 Csecsemı- és    



gyermekgyógyászat 

28 Csecsemı- és 
gyermekgyógyászat 

A 0500 általános csecsemı- és 
gyermekgyógyászat  

29 Neonatológia R 0501 neonatológia, PIC 

30 Csecsemı- és 
gyermekkardiológia 

R 0503 csecsemı- és 
gyermekkardiológia 

31 Gyermek-tüdıgyógyászat R 0504 gyermek-tüdıgyógyászat 

32 Gyermekgasztroenterológia R 0505 gyermekgasztroenterológia 

33 Gyermekradiológia R 0510 gyermekradiológia 

34 Gyermekneurológia R 0511 gyermekneurológia 

35   0521 fejlıdésneurológia 

36 Csecsemı és 
gyermekgyógyászati 
intenzívterápia 

R 0522 csecsemı és 
gyermekgyógyászati 
intenzívterápia 

37   0523 gyermek onko-haematológia 

38   6302 házi gyermekorvosi 
tevékenység 

39 Iskola-egészségtan és 
ifjúságvédelem (iskolaorvosi 
vagy gyermekkörzeti munkakör 
ellátására jogosít) 

R 6306 iskola-egészségügy és ifjúság-
egészségügy 

40 Fül-orr-gégegyógyászat    

41 Fül-orr-gégegyógyászat A 0600 általános fül-orr-
gégegyógyászat 

42 Audiológia R 0601 audiológia 

43 Foniátria R 0602 foniátria 

44   0603 otoneurológia 

45 Csecsemı és gyermek fül-, orr-, 
gégegyógyászat 

R 0509 csecsemı és gyermek fül-, orr-
, gégegyógyászat 

46 Gasztroenterológia    

47 Gasztroenterológia A 0104 gasztroenterológia 

48   5305 gasztroenterológiai UH 
diagnosztika – sze 

49 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria    

50 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria A 0512 gyermek- és ifjúsági 
pszichiátria 

51 Gyermeksebészet    

52 Gyermeksebészet A 0506 gyermeksebészet – sze 

53 Honvédorvostan, katasztrófa-
orvostan 

   

54 Honvédorvostan, katasztrófa-
orvostan 

A 9301 honvédorvostan, katasztrófa-
orvostan 

55 Idegsebészet    

56 Idegsebészet A 0204 idegsebészet – sze 

57 Igazságügyi orvostan    

58 Igazságügyi orvostan A 9500 igazságügyi orvostan 

59   9502 igazságügyi toxikológia 



60 Infektológia    

61 Infektológia A 1600 fertızıbeteg-ellátás, 
infektológia 

62   1601 AIDS ellátás és gondozás – 
sze 

63   1602 HIV/AIDS szőrés (önkéntes és 
külön jogszabály alapján 
kötelezı) – sze 

64 Trópusi betegségek R 1603 trópusi betegségek ellátása 

65 Kardiológia    

66 Kardiológia A 4000 általános kardiológia 

67   4001 invazív kardiológia 
(haemodinamika) 

68 Neurológia    

69 Neurológia A 0900 általános neurológia 

70   0901 stroke ellátás 

71   0902 fejfájás szakrendelés – sze 

72 Klinikai neurofiziológia R 0903 klinikai neurofiziológia 

73   0904 EEG és EMG diagnosztika – 
sze 

74 Nukleáris medicina    

75 Nukleáris medicina A 6500 izotópdiagnosztika 

76   6501 radioizotópos terápia 

77   6503 PET 

78 Ortopédia és traumatológia    

79 Ortopédia és traumatológia A 1000 ortopédia 

80   1001 gerincsebészet 

81   0300 általános traumatológia 

82 Kézsebészet R 0302 kézsebészet 

83 Oxyológia és sürgısségi 
orvostan 

   

84 Oxyológia és sürgısségi 
orvostan 

A 4600 oxyológia és sürgısségi 
betegellátás 

85 Patológia    

86 Patológia A 5400 általános kórbonctan és 
kórszövettan 

87   5401 szövettan, kórszövettan 

88 Cytopatológia R 5402 cytopatológia 

89   5403 aspirációs cytológia 

90   5404 immunhisztológia 

91 Neuropatológia R 5405 neuropatológia – sze 

92   5407 transzplantációs célú szerv-, 
szöveteltávolítás holttestbıl 
(kivétel: 0702) 

93   0702 transzplantációs célú 
szaruhártya eltávolítás 
holttestbıl 



94 Pszichiátria    

95 Pszichiátria A 1800 pszichiátria 

96 Addiktológia R 1801 addiktológia 

97   1811 alkohológia 

98   1821 drogbetegellátás 

99   1831 egyéb szenvedélybetegség 
ellátás 

100 Orvosi rehabilitáció 
(pszichiátriai szakterületen) 

R 1804 pszichiátriai rehabilitáció 

101 Pszichoterápia R 1805 pszichoterápia 

102 Igazságügyi pszichiátria 
(igazságügyi elmeorvostan) 

R 9501 igazságügyi pszichiátria 
(igazságügyi elmeorvostan) 

103 Radiológia    

104 Radiológia A 5100 általános röntgendiagnosztika 

105   5102 mammográfiás szőrés és 
diagnosztika 

106   5103 angiográfiás diagnosztika 

107   5104 intervenciós radiológia 

108 Neuroradiológia R 5105 neuroradiológia 

109   5201 CT 

110   5202 MRI 

111   5301 ultrahang diagnosztika 

112   5602 lézerdiagnosztika és terápia 

113 Repülıorvostan    

114 Repülıorvostan A 9700 repülıorvostan 

115 Reumatológia    

116 Reumatológia A 1400 reumatológia 

117 Fizioterápia R 1402 fizioterápia 

118   1404 oszteoporozis 

119 Sebészet    

120 Sebészet A 0200 általános sebészet 

121   0201 esztétikai plasztikai sebészet 

122 Mellkassebészet R 0202 tüdı- és mellkassebészet 

123 Érsebészet R 0203 érsebészet 

124   0208 szerv-transzplantációs sebészet 

125   0209 transzplantációs célú szerv-, 
szöveteltávolítás agyhalottból 

126 Plasztikai (égési) sebészet R 0210 plasztikai (égési) sebészet 

127   0211 égési sebészet 

128   0207 ESWL (kivétel az 1104 kód 
alatt végezhetı tevékenység) 

129 Sugárterápia    

130 Sugárterápia A 1201 sugárterápia 

131 Klinikai onkológia R 1200 klinikai onkológia 

132   1202 onkológiai szőrés (a szervezett 
népegészségügyi onkológiai 



szőrıvizsgálati programban 
mőködı szolgáltatók) 

133 Szemészet    

134 Szemészet A 0700 általános szemészet 

135   0701 szaruhártya-átültetés – sze 

136   0703 látásvizsgálat, 
szemüvegrendelés – sze 

137 Gyermekszemészet R 0508 gyermekszemészet 

138 Szívsebészet    

139 Szívsebészet A 0205 szívsebészet – sze 

140   0215 csecsemı- és 
gyermekszívsebészet 

141   0216 szívtranszplantáció 

142 Szülészet-nıgyógyászat    

143 Szülészet-nıgyógyászat A 0400 általános szülészet-
nıgyógyászat 

144   0401 terhesgondozás (orvosi) 

145   0402 nıgyógyászati onkológiai 
szőrés 

146   0403 in vitro fertilizáció (IVF) 

147   6104 köldökvér sejt/ıssejt 
tevékenység 

148 Gyermeknıgyógyászat R 0507 gyermeknıgyógyászat – sze 

149   5304 nıgyógyászati ultrahang 
diagnosztika – sze 

150 Transzfuziológia    

151 Transzfuziológia A 6101 transzfuziológia 

152   6102 véradó szolgálat  

153   6103 szövet és sejtbanki 
tevékenység (kivétel: 1002, 
0213, 0705, 6105, 6106) 

154   6105 haemopoetikus ıssejtbank 

155   6106 köldökvérbank 

156   0213 ér- és billentyő szövetbank 

157   1002 kötı- és támasztószövetbank  

158   0705 szaruhártya szövetbank 

159 Tüdıgyógyászat    

160 Tüdıgyógyászat A 1900 tüdıgyógyászat 

161   1902 pulmonológiai allergológia és 
immunológia 

162   1904 tüdıszőrés (ideértve az önálló 
felvételkészítést is) 

163 Urológia    

164 Urológia A 1100 urológia 

165 Andrológia (24 hónap) R 1101 andrológia 

166   1102 urodinamia, neuro-urológia 



167   1104 ESWL (kivétel a 0207 kód 
alatt végezhetı tevékenység) 

168 MINDEN ELSİKÉNT 
MEGSZEREZHETİ 
KLINIKAI 
SZAKKÉPESÍTÉSRE 
RÁÉPÍTHETİ 
SZAKKÉPESÍTÉSEK: 

   

169 Klinikai farmakológia R 7001 klinikai farmakológia 

170 Sportorvostan R 2602 sportszakorvosi ellátás 

171 Egészségbiztosítás R 9504 egészségbiztosítási 
orvosszakértés 

172 MINDEN ELSİKÉNT 
MEGSZEREZHETİ 
KLINIKAI ÉS 
MOZGÁSSZERVI 
SZAKKÉPESÍTÉSRE 
RÁÉPÍTHETİ 
SZAKKÉPESÍTÉSEK (kivéve: 
pszichiátria): 

   

173 Rehabilitáció    

174 Orvosi rehabilitáció csecsemı- 
és gyermekgyógyászat 
szakterületen 

R 0525 csecsemı- és 
gyermekgyógyászati 
rehabilitáció 

175 Orvosi rehabilitáció kardiológia 
szakterületen 

R 4003 kardiológia rehabilitáció 

176 Orvosi rehabilitáció 
tüdıgyógyászat szakterületen 

R 1903 tüdıgyógyászati és 
légzésrehabilitáció 

177   0903 neurológiai rehabilitáció 

178   2202 belgyógyászati rehabilitáció 

179   2203 gasztroenterológia 
rehabilitáció 

180   2204 nıgyógyászati rehabilitáció 

181 NEM KLINIKAI 
SZAKKÉPESÍTÉSEK: 

   

182 Fizikális medicina és 
rehabilitációs orvoslás 

   

183 Fizikális medicina és 
rehabilitációs orvoslás 

A 2200 fizikális medicina és 
rehabilitációs orvoslás 

184 Orvosi rehabilitáció 
mozgásszervi szakterületen 

R 2201 mozgásszervi rehabilitáció 

185 Foglalkozás-orvostan 
(üzemorvostan) 

   

186 Foglalkozás-orvostan 
(üzemorvostan) 

A 2501 foglalkozás-egészségügyi 
alapellátás 

187   2502 foglalkozás-egészségügyi 
szakellátás 

188 Munkahigiéne R 2503 munkahigiénés tevékenység 

189 Sugáregészségtan R 9401 sugáregészségügyi 



tevékenység 

190 Geriátria    

191 Geriátria A 0106 geriátriai ellátás 

192 Háziorvostan    

193 Háziorvos A 6301 felnıtt háziorvosi ellátás 

194   6303 felnıtt és gyermek (vegyes) 
háziorvosi ellátás 

195 Megelızı orvostan és 
népegészségtan 

   

196 Megelızı orvostan és 
népegészségtan 

A 9400 megelızı orvostan és 
népegészségtan 

197   9401 kórházhigiéne és 
infekciókontroll tevékenység 

198 Orvosi laboratóriumi 
diagnosztika 

   

199 Orvosi laboratóriumi 
diagnosztika 

A 5000 orvosi laboratóriumi 
diagnosztika 

200 Laboratóriumi haematológia és 
immunológia 

R 5008 haematológia és immunológia 
diagnosztika 

201 Molekuláris genetikai 
diagnosztika 

R 5006 molekuláris genetikai 
diagnosztika 

202 Orvosi mikrobiológia    

203 Orvosi mikrobiológia A 5003 mikrobiológiai laboratóriumi 
diagnosztika 

204 MINDEN SZAKORVOSI 
KÉPESÍTÉSRE RÁÉPÍTHETİ 
SZAKKÉPESÍTÉS: 

   

205 Klinikai genetika    

206 Klinikai genetika R 6700 klinikai genetika 

207   6701 genetikai tanácsadás 

208   6702 biobanki tevékenység (győjtés 
és tárolás) 

209 MENTÉS:    

210   6200 általános mentés 

211   6201 koraszülött mentés és szállítás 

212   6202 mozgóırség 

213   6212 rendezvénybiztosítás 

214   6203 mentési készenlétet igénylı 
ırzött szállítás 

215 Kiegészítı gyógyászati 
tevékenységek NEM 
KONVENCIONÁLIS 
GYÓGYÁSZATI MÓDOK 
külön jogszabály alapján 
meghatározott képesítéssel és 
tartalommal (csak orvos által 
végezhetıek): 

   

216   8004 pszichológiai eljárások 



217   8011 homeopátia 

218   8012 hagyományos kínai orvoslás 
(ezen alapuló egyéb technikák) 

219   8021 manuálterápia 

220   8022 indiai (ájurvédikus 
gyógyászati eljárások) 

221   8023 méregtelenítı módok 

222   8031 biológiai fogorvoslás 

223   8032 tibeti gyógyító eljárások 

224   8041 neurálterápiás módok 

225 FOGORVOSI OKLEVÉLLEL 
MEGSZEREZHETİ 
SZAKKÉPESÍTÉSEK 

   

226   1300 fogászati ellátás (ideértve a 
fogászati alapellátást is) 

227 Dento-alveoláris sebészet R 1301 dento-alveoláris sebészet 

228 Fogszabályozás R 1302 fogszabályozás 

229 Parodontológia R 1303 parodontológia 

230 Gyermekfogászat R 1304 gyermekfogászat 

231   1305 iskolafogászat 

232   1306 fogászati röntgen 

233 Konzerváló fogászat, 
fogpótlástan 

R 1308 konzerváló fogászat, 
fogpótlástan 

 
Jelmagyarázat: 
sze: szakosodott egység, az e jelzéssel ellátott kódok kizárólag az adott szakmára, szaktevékenységre 
fı profilként szakosodott egység jelölésére alkalmazhatók, az adott szakmai tevékenységre más 
szakmai megnevezés nem használható. 
 
” 
 



2. melléklet a 11/2010. (III. 19.) EüM rendelethez 

„3. melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez 
 
A mőködési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló gyógyszerészi, szakgyógyszerészi 
tevékenységek, nem orvosi diplomához kötött szaktevékenységek és kódjaik jegyzéke 

 A B C 
1 GYÓGYSZERÉSZI/SZAKGYÓGYSZERÉSZI TEVÉKENYSÉG 

2 Szakma Szaktevékenység 
kód 

Szaktevékenység 

3 Gyógyszerészet/szakgyógyszerészet 7000 Gyógyszerészi tevékenység 

4  7001 Klinikai farmakológia 

5 Kórházi gyógyszerészet 7002 Intézeti gyógyszerészi tevékenység 

    

6 NEM ORVOSI DIPLOMÁHOZ KÖTÖTT SZAKTEVÉKENYSÉGEK 

7 Szakma Szaktevékenység 
kód 

Szaktevékenység 

8 PSZICHOLÓGIAI TEVÉKENYSÉG   

9 Pszichológia 7100 Klinikai szakpszichológia 

10 Klinikai és mentálhigiéniai felnıtt 
szakpszichológia 

7101 Klinikai és mentálhigiéniai felnıtt 
szakpszichológia 

11 Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- 
és ifjúsági szakpszichológia 

7102 Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- 
és ifjúsági szakpszichológia 

12 Pszichoterápia 7104 Pszichoterápia (nem szakorvosi) 

13 Neuropszichológia 7106 Neuropszichológia 

14 Igazságügyi klinikai pszichológia 9503 Igazságügyi klinikai pszichológia 

15 Klinikai írásszakértı pszichológia 7107 Klinikai írásszakértı pszichológia 

16 Klinikai addiktológiai 
szakpszichológia 

7108 Klinikai addiktológiai 
szakpszichológia 

    

17 PEDAGÓGIAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMÁK 

18 Gyógypedagógia 7202 Gyógypedagógia, gyógypedagógiai 
rehabilitáció 

19  7201 Logopédia 

20  7206 Hallássérült rehabilitáció 

21  7207 Látássérült rehabilitáció 

22  7208 Szomato-pedagógia – 
mozgásfejlesztés 

23 Konduktív pedagógia 7203 Konduktori tevékenység 

24 Gyógy-testnevelı 7209 Gyógy-testnevelés 

    

25 EGÉSZSÉGÜGYI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ SZAKMÁK, 
SZAKTEVÉKENYSÉGEK 

26 Dietetikus 7600 Dietetika 

27 Szülésznı 7317 Szülésznıi tevékenység 

28 Gyógytornász/Gyógytornász – 
fizioterapeuta 

5700 Általános fizioterápia – Gyógytorna 



29  5701 Subaqualis gyógytorna 

30  5704 Elektroterápia 

31  5709 Magneto- és fototerápia gyógytornász 
képesítéssel 

32  5711 Gyógytorna 

33  8021 Manuálterápia (gerincmanipulációs 
mőfogások kivételével) 

34 Közegészségügyi járványügyi 
felügyelı, népegészségügyi felügyelı 

7318 Intézeti higiénia, népegészségügyi 
tevékenység 

35 Mentıtiszt 6205 Mentıtiszti tevékenység 

36 Védını 7901 Területi védınıi ellátás 

37  7902 Iskolavédınıi ellátás 

38  7903 Családvédelmi szolgálatnál nyújtott 
ellátás 

39  7904 Anyatejgyőjtés 

40 Optometrista 0704 Optometria ellátás 

    

41 ÁPOLÁS (GYERMEK): Csecsemı- 
és gyermekápoló, gyermekápoló, 
gyermek szakápoló 

7303 Csecsemı és gyermek szakápolás 

    

42 ÁPOLÁS (FELNİTT): Diplomás 
ápoló, okleveles ápoló, OKJ-s ápoló, 
felnıtt szakápoló, általános 
betegápoló 

7305 Ápolás, szakápolás 

43 Körzeti betegápoló, körzeti ápoló, 
körzeti közösségi szakápoló 

7307 Körzeti közösségi szakápolás 

44 Hospice szakápoló és koordinátor, 
Hospice szakápoló 

7306 Hospice szakápolás 

45 Foglalkozás-egészségügyi szakápoló 7301 Foglakozás-egészségügyi szakápolás 

46 Epidemiológiai szakápoló 7319 Népegészségügyi prevenció, 
szakápolás 

47 Diabetológiai szakápoló 7309 Diabetológiai szakápolás 

48 Geriátriai szakápoló 7312 Geriátriai szakápolás 

49 Onkológiai szakápoló 7313 Onkológiai szakápolás 

50 Nefrológiai szakápoló 7314 Nefrológiai szakápolás 

51 Légzıszervi szakápoló, 
pulmonológus, allergológus 
szakasszisztens 

7315 Légzıszervi szakápolás 

52 Sürgısségi szakápoló 7316 Sürgısségi szakápolás 

    

53 GYERMEK INTENZÍV ELLÁTÁS: 
Gyermek aneszteziológiai és intenzív 
szakápoló, gyermek intenzív terápiás 
szakápoló, újszülött, csecsemı, 
gyermek intenzív terápiás 
szakasszisztens, újszülött, koraszülött 
intenzív terápiás szakasszisztens 

7311 Intenzív terápiás csecsemı és gyermek 
szakápolás 



    

54 FELNİTT INTENZÍV ELLÁTÁS: 
Felnıtt aneszteziológiai és intenzív 
szakápoló, intenzív betegellátó 
szakápoló, intenzív terápiás 
szakasszisztens 

7310 Intenzív terápiás szakápolás 

    

55 ÁPOLÁS (PSZICHIÁTRIAI 
GYERMEK): Gyermek ideg-
elmeápoló, gyermek ideg-elmeápoló 
és gondozó 

7304 Pszichiátriai szakápolás és 
mentálhigiéne (gyermek) 

    

56 ÁPOLÁS (PSZICHIÁTRIAI 
FELNİTT): Pszichiátriai szakápoló, 
pszichiátriai és mentálhigiénés 
szakápoló, pszichiátriai ápoló és 
gondozó, ideg-elmeápoló 

7302 Pszichiátriai szakápolás és 
mentálhigiéne (felnıtt) 

    

57 LABORATÓRIUMI 
DIAGNOSZTIKA: Diplomás orvosi 
laboratóriumi analitikus, 
laboratóriumi 
szakasszisztens/klinikai 
laboratóriumi szakasszisztens/kémiai 
laboratóriumi szakasszisztens, orvos-
diagnosztikai laboratóriumi 
technológus 

7335 Laboratóriumi diagnosztikai 
tevékenység (nem orvosi képesítéssel) 

58 KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA: 
Diplomás képalkotó diagnosztikus, 
röntgen asszisztens, képi 
diagnosztikai és intervenciós 
asszisztens, röntgen-mőtıs 
szakasszisztens, intervenciós 
szakasszisztens, radiográfus 
szakasszisztens 

7336 Képalkotó diagnosztikai tevékenység 
(nem orvosi képesítéssel) 

    

59 Fizikoterápiás 
asszisztens/fizioterápiás 
asszisztens/fizioterápiás 
szakasszisztens 

5722 Fizikoterápia – asszisztensi 
tevékenység 

60  5703 Hidroterápia 

61  5706 Balneoterápia 

62  5707 Thermoterápia 

63  5708 Magneto-, fototerápia 

64 Gyógymasszır 5712 Gyógymasszázs 

65 Sportmasszır 5713 Sportmasszázs 

66 Rehabilitációs tevékenység terapeuta 7205 Rehabilitációs tevékenység 

67 Gyógyúszás foglalkoztató 7204 Rehabilitációs gyógyúszás 

68 Gyógyfoglalkoztató, 
Gyógyfoglalkoztató szakasszisztens 

7210 Rehabilitációs foglalkoztatás 



69 Klinikai fogászati higiénikus 1307 Klinikai fogászati higiénia biztosítása 

70 Kardiológiai és angiológiai 
szakasszisztens, kardiológiai 
szakasszisztens, elektro-kardiográfiai 
szakasszisztens 

7330 Kardiológiai szakasszisztencia 

71 Audiológiai szakasszisztens, klinikai 
elektrofiziológiai szakasszisztens, 
Audiológiai asszisztens, 
hallásakusztikus 

7331 Audiológiai szakasszisztencia 

72 EEG szakasszisztens, klinikai 
elektrofiziológiai szakasszisztens, 
EEG asszisztens 

7332 EEG szakasszisztencia 

73 Citológiai szakasszisztens 7333 Citológiai szakasszisztencia 

74 Hisztokémiai/Immunhisztokémiai 
szakasszisztens 

7334 Hisztokémiai/Immunhisztokémiai 
szakasszisztencia 

75 CT, MRI szakasszisztens 7337 Képalkotó diagnosztikai 
szakasszisztencia 

76 Sugárterápiás szakasszisztens 7338 Sugárterápiás szakasszisztencia 

77 Általános és vasculáris ultrahang 
diagnosztikai szakasszisztens, 
szülészeti és nıgyógyászati ultrahang 
diagnosztikai szakasszisztens, 
Szonográfus szakasszisztens 

7339 Ultrahang diagnosztika 

78 Mentıápoló 7341 Mentıápolói tevékenység 

    

79 NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK (NEM ORVOSI VÉGZETTSÉGHEZ 
KÖTÖTT) 

80 Akupresszır 8016 Akupresszúra 

81 Alternatív mozgás- és 
masszázsterápeuta 

8026 Alternatív mozgás- és masszázsterápia 

82 Életmód tanácsadó és -terapeuta 8036 Életmód oktatás és tanácsadás 

83 Reflexológus 8046 Reflexzóna terápia 

84 Alternatív fizioterápiás továbbképzés 8017 Alternatív fioterápiás módszerek 

85 Fitoterápia továbbképzés 8037 Fitoterápia 

86 Kineziológiai továbbképzés 8057 Kineziológiai módszerek 

87 Szemtréning továbbképzés 8067 Szemtréning eljárások 

88 Bioenergetikus továbbképzés 8048 Bioenergetikai módszerek 

89 Fülakupunktúrás addiktológiai 
továbbképzés 

8047 Fülakupunktúrás addiktológia 

90 GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ ELLÁTÁS 

91 Gyógyászati segédeszköz forgalmazó GYS1 Gyógyászati segédeszköz forgalmazás 
(önálló üzletben) 

92  GYS2 Gyógyászati segédeszköz forgalmazás 
(fiók üzletben) 

93  GYS3 Gyógyászati segédeszköz forgalmazás 
(egyedi gyártómőhellyel) 

94 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés GYS6 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés 

95 Gyógyászati segédeszköz javító GYS7 Gyógyászati segédeszköz javítás 



96 Ortopédiai mőszerész GYS8 Ortopédiai mőszerész 

97 Ortopédiai eszközkészítı GYS4 Protézis-, gyógycipı készítés 

98 Ortopédiai kötszerész és főzı készítı GYS9 Testközeli gyógyászati segédeszköz 
készítés 

99 Fülilleszték készítı GYS10 Fülilleszték készítés 

100 Fogtechnikus GYS5 Fogtechnika 

    

101 EGYÉB KAPCSOLÓDÓ SZAKFELADATOK 

102 Egészségügyi kártevıirtó-fertıtlenítı 7319 Egészségügyi kártevıirtó-fertıtlenítı 

103  7320 Fertıtlenítı sterilezı tevékenység 

104  7321 Egészségügyi gázmester tevékenység 

105 Boncmester 5406 Halottkezelés és konzerválás (nem 
orvosi képesítéssel) 

106 Betegszállító 6207 Betegszállítás felügyelet nélkül 

107 Mentıápoló 6206 Betegszállítás ápolóval 
 
 
” 
 



3. melléklet a 11/2010. (III. 19.) EüM rendelethez 

„4. melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez 

Szolgáltatói típusok és kódjaik 

A mőködési engedélyekben szakmai szervezeti egységenként a 2. és 3. mellékletben szereplı 
szakmakód mellett fel kell tüntetni a tevékenység feltételeinek biztosítása szerint a szolgáltatás típusát: 
1-es kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató a tevékenység végzésére elıírt valamennyi feltételt 
biztosítja, közremőködıt nem vesz igénybe. 
2-es kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató a tevékenység végzésére elıírt valamennyi feltételt 
biztosítja, és igénybe vesz közremőködıt. 
3-as kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremőködıként a tevékenység végzésére elıírt feltételek 
közül a személyi és tárgyi feltételeket teljesen vagy részben biztosítja. 
4-es kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremőködıként a tevékenység végzésére elıírt feltételek 
közül az orvosi személyi feltételeket biztosítja teljesen vagy részben. 
5-ös kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremőködıként a tevékenység végzésére elıírt feltételek 
közül a szakdolgozói személyi feltételeket biztosítja teljesen vagy részben. 
6-os kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremőködıként a tevékenység végzésére elıírt feltételek 
közül az orvosi és szakdolgozói személyi feltételeket biztosítja teljesen vagy részben. 
7-es kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremőködıként a tevékenység végzésére elıírt feltételek 
közül a nem egészségügyi felsıfokú személyi feltételeket biztosítja teljesen vagy részben. 
A 3–7. kód vonatkozásában a közremőködı által biztosított feltételek a közremőködést igénybevevı 
által végzett szakma/szaktevékenység részeként értelmezendık.” 


