
17/2010. (XII. 20.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek 
az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel összefüggı módosításáról és 

hatályon kívül helyezésérıl 

Hatályosság: 2010.12.25 - 2011.01.02 
 
 
Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés l) pontjában, 
a 2–4. § tekintetében az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) 
bekezdés h) pontjában, 
az 5. § tekintetében az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) 
bekezdés f) pontjában, 
a 6. § tekintetében az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) 
bekezdés g) pont gh) alpontjában, 
a 7. § tekintetében az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) 
bekezdés j) pontjában, 
a 8. § tekintetében az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) 
bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, 
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és 
hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el: 

1. § (1) Az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 30/2007. (VI. 22.) EüM rendelet (a 
továbbiakban: R.1.) Mellékletének megjelölése 1. mellékletre módosul. 

(2) Az R.1. (1) bekezdéssel módosított megjelöléső 1. melléklet XIII. Az egészségügyi 
szakdolgozókra vonatkozó különös szabályok alcímet követı XIII. pontja helyébe a 
következı rendelkezés lép: 

„XIII.1. Az egészségügyi szakdolgozóra és az egészségügyi tevékenységben közremőködı 
egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkezı személyre az orvosokra vonatkozó különös 
szabályokat kell értelemszerően alkalmazni. 
XIII.2. A legalább a 2. melléklet szerinti szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezı 
egészségügyi szakdolgozó (a továbbiakban: szakdolgozó) azon tevékenységeket, amelyeket a 
szakképesítésén alapuló kompetenciák alapján orvosi elrendelésre az orvossal együttmőködve 
végezhet, orvosi elrendelésre önállóan is elláthatja 
a) az osztályvezetı ápoló vagy vezetı ápoló vagy vezetı asszisztens és 
b) az osztályvezetı fıorvos vagy orvosszakmai vezetı 
együttes írásos – a munkáltatói jogkör gyakorlója által jóváhagyott – felhatalmazása (a 
továbbiakban: felhatalmazás) alapján. 
XIII.3. A felhatalmazás a szakdolgozó részére akkor adható, ha a szakdolgozó az adott 
tevékenység végzéséhez szükséges szakmai felkészítést megkapta, és a tevékenység 
végzéséhez szükséges képességérıl, valamint a tevékenység megfelelı kivitelezésérıl a 
XIII.2. pont a) és b) alpontja szerinti, a felhatalmazást kiadó személyek a gyakorlatban 
elızetesen meggyızıdtek. 
XIII.4. A felhatalmazásban foglaltak alapján a szakdolgozó munkaköri leírását a tevékenység 
végzése tekintetében módosítani kell. A felhatalmazás alapján egészségügyi tevékenység 
önállóan kizárólag a XIII.2. pont a) és b) alpontja szerinti, a felhatalmazást kiadó személyek 
irányítási jogkörébe tartozó szervezeti egység keretei között és tevékenységi körben 



végezhetı. 
XIII.5. A felhatalmazás alapján végzett tevékenység kivitelezéséért a szakdolgozó felelıs.” 

(3) Az R.1. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. 

(4) Az R.1. 1. §-ában a „melléklete” szövegrész helyébe az „1. melléklete” szöveg lép. 

2. § Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezı személyek alap- és mőködési 
nyilvántartásáról, valamint a mőködési nyilvántartásban nem szereplı személyek 
tevékenységének engedélyezésérıl szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: 
R.2.) 10. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(1) A 6. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (1)–(2) és (5) bekezdése szerinti eljárásban a 
hatósági igazolványt, illetve kivonatot a kérelem beérkezését követı naptól számított harminc 
napon belül kell kiállítani.” 

10. § (1) A 6. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (1)–(2) és (5) bekezdése szerinti eljárásban a hatósági 
igazolványt, illetve kivonatot a kérelem benyújtásától számított 22 munkanapon belül kell kiállítani. 
(2) 

3. § Az R.2. 3. § (4) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” 
szöveg lép. 

(4) A Hivatal – az orvosi bélyegzı elkészítése érdekében – az orvos és fogorvos alapnyilvántartásba vételérıl 
szóló határozatot 10 munkanapon belül közli az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervével. 

4. § Hatályát veszti az R.2. 2. melléklet III. pont 11. alpontja. 

2. számú melléklet a 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelethez 

 

A mőködési nyilvántartási lap adattartalma 

 
I. Személyi adatok: 
 
1. az egészségügyrıl szóló törvény (Eütv.) alapján a mőködési nyilvántartás részét képezı személyes adatok 
2. levelezési cím 
3. telefonszám 
4. e-mail cím 
A 2–4. pont szerinti adatok feltüntetése kizárólag a nyilvántartásba vételt kérelmezı személy erre irányuló 

kérelme és önkéntes adatszolgáltatása esetén lehetséges. 
 
II. A szakképesítéssel, szakirányú szakképesítéssel kapcsolatos adatok (több szakképesítés, illetve szakirányú 

szakképesítés esetén mindegyik) 
 
1. a szakképesítés megnevezése 
2. oklevél, bizonyítvány száma 
3. a kiállítás helye és idıpontja 
4. a kiállító intézmény megnevezése 
5. a képzés nyelve 
 
III. Egyéb adatok 
 
1. alapnyilvántartás száma 



2. elızı mőködési nyilvántartási szám (ha van ilyen) 
3. tudományos fokozat 
– nyilvántartási száma 
– kiállítás helye és ideje 
– kiállító intézmény megnevezése 
4. nyelvismeret 
– nyelv megnevezése, nyelvismeret foka 
– bizonyítvány száma 
– kiállítás helye és ideje 
– kiállító intézmény megnevezése 
– a külön jogszabályban meghatározott esetben az igazolt magyar nyelvismeret alapján végezhetı tevékenységi 

kör megjelölése 
5. munkahely 
– megnevezése 
– címe 
– beosztás 
– a munkavégzésre irányuló jogviszony jellege [az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirıl 

szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7. § (2) bekezdése] 
6. jogszabály által elıírt továbbképzés(ek) elvégzésének 
– idıpontjai (több szakképesítés és/vagy szakirányú szakképesítés esetén mindegyikre vonatkozóan) 
– a mőködési nyilvántartás megújításához szükséges megszerzett pontok száma, fajtája 
7. korlátozott alkalmasság 
8. a mőködési nyilvántartás meghosszabbításának kezdı és befejezı dátuma, az egészségügyi tevékenység 

szüneteltetésének a meghosszabbítás alapjául szolgáló oka, kezdı és befejezı dátuma 
9. szakmai kamarai tagság 
– ténye 
– tagság kezdete és megszőnése 
10. az Eütv. szerinti eljárás keretében kiszabott jogerıs büntetés ténye és a büntetést kiszabó határozat jogerıre 

emelkedésének napja 
11. Licenc vizsgák 
– Licenc vizsga neve 
– A licenc bizonyítvány száma 
– A licenc bizonyítvány (és – ha van – a licenc megújítását tanúsító igazolás) kelte 
– A jogosultsági idıszak lejárta 

5. § Hatályát veszti az otthoni szakápolási tevékenységrıl szóló 20/1996. (VII. 26.) NM 
rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontja. 

e) otthoni parenterális táplálást kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedı betegek ellátása esetén ezen 
tevékenység végzésére feljogosító licenccel rendelkezı szakápoló, diplomás ápoló végezhet. 

6. § Hatályát veszti az ápolói tevékenység kompetenciáiról szóló 3/2010. (I. 26.) EüM 
rendelet. 

7. § Hatályát veszti az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetérıl és 
mőködésérıl szóló 5/2010. (II. 16.) EüM rendelet 7. § (4) bekezdésében az „és egészségügyi 
szakirányú szakmai továbbképzéssel” szövegrész. 

(4) Az ESZTT az egészségügyi szakirányú szakmai képzéssel és egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéssel kapcsolatos nyilvántartás vezetési feladatait az NVB útján gyakorolja. 

8. § Hatályát veszti a szakképzésrıl szóló törvény alapján alap-, közép-, emeltszintő, valamint 
felsıfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi fıiskolai végzettséggel vagy 
felsıoktatási intézményben, orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakán 



szerzett szakképzettséggel rendelkezık egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésérıl 
szóló 15/2010. (IV. 9.) EüM rendelet. 

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követı ötödik 
napon lép hatályba. 

(2) A 2. § és a 3. § 2011. január 1-jén lép hatályba. 

(3) Az 1. §, a 4–8. § és az 1. melléklet az e rendelet hatálybalépését követı napon hatályát 
veszti. 

(4) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti. 

 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 
nemzeti erıforrás miniszter 

 
 
 

1. melléklet a 17/2010. (XII. 20.) NEFMI rendelethez 

 
„2. melléklet a 30/2007. (VI. 22.) EüM rendelethez 
 
Írásos felhatalmazás legalább a következı – vagy annak jogszabály alapján megfeleltetett – 
szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezı szakdolgozónak adható: 
1. 5.4. szintő OKJ ápoló 
2. ápoló (fıiskolai, Bsc) 
3. felnıtt szakápoló (1997. december 7-ét megelızıen szerzett szakképesítés) 
4. általános betegápoló (1975. március 1-jét megelızıen szerzett szakképesítés) 
5. körzeti betegápoló (1975. március 1-jét megelızıen szerzett szakképesítés) 
6. csecsemı- és gyermekápoló 
7. mentıápoló 
8. radiográfus 
9. egészségügyi gyakorlatvezetı 
10. diagnosztikai technológus 
11. szülésznı” 
 


