
14/2021. (III. 24.) EMMI rendelet 

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) 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 tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) 

bekezdés d) pontjában 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 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gj) 

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 4. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások 

fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 

tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 

a következőket rendelem el: 

 1.Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása 

1. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 9. § (7) bekezdésében az „az adott szakterület szakorvosa, 

egészségügyi szakdolgozója” szövegrész helyébe az „az adott szakterület szakorvosa, egészségügyi 

szakdolgozója és a felsőfokú egészségügyi szakirányú szakképzettséggel rendelkező klinikai 

szakpszichológusa” szöveg lép. 

 2.A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosítása 

2. § A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1.) a 

következő 6/A. §-sal egészül ki: 

„6/A. § A védőnői tevékenység szakmai irányításának támogatását a területileg illetékes kórházakban 

foglalkoztatott kollegiális védőnői mentorok végzik.” 

3. § Az R1. a következő 12. §-sal egészül ki: 

„12. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 

14/2021. (III. 24.) EMMI rendelettel megállapított 6/A. § szerinti kollegiális védőnői mentorrendszert 

az Országos Kórházi Főigazgatóság 2021. június 30-ig alakítja ki.” 

 3.Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet 

módosítása 

4. § Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet 9. § (2) 

bekezdés c) pontjában az „a városi kórháznál foglalkoztatott” szövegrész helyébe az „a járási 

hivatalnál foglalkoztatott” szöveg lép. 



 4.A Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás 

keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás 

biztosítására kötött megállapodás egyes szabályairól szóló 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet 

módosítása 

5. § A Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás 

keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás 

biztosítására kötött megállapodás egyes szabályairól szóló 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: R2.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A megállapodást kötni kívánó személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ezek hiányában 

szálláshelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) által 

elrendelt egészségügyi állapotfelmérést a megállapodást kötő személy lakóhelye, tartózkodási helye 

vagy ezek hiányában szálláshelye szerinti megyei kórház, a fővárosban felnőttek esetében a Szent 

Imre Egyetemi Oktatókórház, kiskorú személyek esetében a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati 

Intézet jogosult elvégezni.” 

6. § Az R2. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az egészségügyi állapotfelmérést végző egészségügyi szolgáltató orvosa a szakterületét illetően 

az általa kiállított dokumentumban, leleten meghatározza azon, a betegségek nemzetközi 

osztályozására szolgáló kódok szerinti betegségek listáját, amelyekre az egészségügyi szolgáltatás 

biztosítására kötött megállapodás – mint a társadalombiztosítás szempontjából kizárt betegségekre – 

nem terjedhet ki.” 

7. § Az R2. 

 a)4. § (1) bekezdésében az „a NEAK” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal” 

szöveg, 

 b)4. § (3) bekezdés a) pontjában a „határozatot” szövegrész helyébe a „végzést” szöveg, 

 c)4. § (4) bekezdésében az „a (2) bekezdés szerinti vizsgálatokat, a kormányhivatal orvos szakértője 

az orvosi szakvéleményt” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés szerinti vizsgálatokat és azok 

eredményét” szöveg, 

 d)7. §-ában az „a TAJ kártyáját, a személyazonossága igazolására alkalmas igazolványát” szövegrész 

helyébe az „a személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolványát” szöveg 

lép. 

8. § Hatályát veszti az R2. 6. § (1) bekezdése. 

 5.Záró rendelkezések 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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