
Kitöltési útmutató 
 

Általános tájékoztató 

A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni a tevékenység végzésének helye szerint 
Kistérségi Népegészségügyi Intézettől vagy az OTH-tól a hatásköri megosztásra figyelemmel. 
 
A végezni kívánt tevékenységet az útmutató melléklete szerinti szakmákkal kell azonosítani.  
 
Olyan tevékenység engedélyezhető, melynek végzése során olyan gyógyító eljárást alkalmaznak, mely 
eljárás Magyarország területén elfogadott eljárásnak minősül.  
 
Az A lapból egyet kell szolgáltatónak kitölteni,  
a B lapot telephelyenként kell kitölteni, a  
C lapot és a D lapot szervezeti egységenként kell mellékelni.  
 
 
A működési engedélyezési eljárásban a hatáskörök megosztása: 
 
Kistérségi Népegészségügyi Intézet: alapellátás, járóbetegek részére magánrendelés, csak járóbeteg 
ellátást végző szakrendelők, egynapos sebészeti ellátást végző, és az itt felsoroltak közreműködői 
 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal: fekvőbeteg szakellátást végzők (kórházak, szakkórházak, kórház-
rendelőintézetek, egyetemi klinikák, országos intézetek stb.), betegszállítás, mentés, vérellátás, 
biobankok, művese állomások, és az itt felsoroltak közreműködői 
 
 
Eljárási költség: 
A működési engedélyezési eljárás lefolytatásáért a kérelemmel egyidejűleg igazgatási szolgáltatási díjat 
kell megfizetni, melynek mértékét és a számlaszámot az az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 
szóló 1/2009.(I.30.) EüM rendelet melléklete határozza meg. A díjat kérelmezett telephelyenként kell 
megfizetni.  
Ezen díjakat átutalással, vagy az eljáró hatóság által kiadott csekken lehet megfizetni. Amennyiben nem 
kerül sor az előírt igazgatás szolgáltatási díj megfizetésére, az eljáró hatóság hiánypótlásra szólítja fel. 
abban az esetben, ha az előírt fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, az eljárás 
megszüntetésre kerül. 
 
a.) Igazgatás szolgáltatási díjak: 
 

I.1.1. Alapellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez 
szükséges működési engedélyezési eljárás 

30 000 Ft 

I.1.2.1. Önálló rendelőintézet engedélyezési eljárása 70 000 Ft 

I.1.2.2. Egyéb járóbeteg-szakellátás engedélyezési eljárása (pl. magánrendelés) 35 000 Ft 

I.1.3.1. Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység 
megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás (400 
ágyszámig) 

80 000 Ft 



I.1.3.2. Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység 
megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás (401-től 800 
ágyszámig) 

100 000 Ft 

I.1.3.3. Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység 
megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás (800 ágyszám 
feletti egészségügyi szolgáltató esetén) 

130 000 Ft 

I.1.4. Egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges 
működési engedélyezési eljárás (pl. közreműködő, betegszállítás) 

30 000 Ft 

I.1.5. Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő – módosítása 
(helyszíni szemle nélkül) (pl. rendelési idő) 

20 700 Ft 

I.1.6. Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő – módosítása 
(helyszíni szemle lefolytatásával) 

30 000 Ft 

I.1.7. Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást nem érintő – 
adatváltozás miatti módosítása (pl. képviselő neve, székhely címe) 

10 000 Ft 

 
b.) Számlaszámok 
 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 10032000-00281519-00000000 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 

10025004-00301181-00000000 

Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 

10024003-00301019-00000000 

Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 

10026005-00302845-00000000 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

10027006-00302852-00000000 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 

10028007-00302584-00000000 

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 

10029008-00305350-00000000 

Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 

10023002-00301253-00000000 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

10033001-00301655-00000000 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 

10034002-00301954-00000000 

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 

10035003-00302113-00000000 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

10045002-00301947-00000000 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

10036004-00304270-00000000 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 10037005-00302144-00000000 



Szakigazgatási Szerv 

Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 

10039007-00301129-00000000 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

10044001-00302285-00000000 

Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 

10046003-00306014-00000000 

Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 

10047004-00301459-00000000 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 

10048005-00301703-00000000 

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 

10049006-00303066-00000000 

 



„A” lap - szolgáltatóról 
 
1-5. pont:  Kérjük pontosan, a cégjegyzékben illetve a vállalkozói igazolványban /igazolásban 
szereplő tényleges adatokat feltüntetni. 
 
6. pont: A fenntartó pontos megnevezését kérjük a következők figyelembevételével (96/2003.(VII.15.) 
Korm. rend. 2.§(1) ) megadni: 

a) költségvetési szerv egészségügyi szolgáltató esetén az alapító okiratban felügyeleti 
szervként megjelölt állami szerv, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás, 
b) egyházi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyházi 
egészségügyi szolgáltató esetén az alapító okiratban fenntartóként megjelölt egyházi 
jogi személy, 
c) alapítványi, közalapítványi egészségügyi szolgáltató esetén az alapítvány, 
közalapítvány, 
d) más szervezet egészségügyi szolgáltató egységeként működő gyógyintézet esetén a 
tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet; 

 
7. pont: A gazdálkodási működési formát a 2/2004 (XI.17.) EüM rend. 1. melléklet szerint 
kell feltüntetni, két számjeggyel: 

1. Jogi személyiségű vállalkozás: 
11. jogi személyiségű gazdasági társaság (Kft., Rt.) 
12. szövetkezet 
13. egyéb jogi személyiségű vállalkozás 
 
2. jogi személyiség nélküli vállalkozás: 
21. jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (Kkt, Bt) 
22. jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 
23. egyéni vállalkozás 
 
3.21 költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek: 
31. központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GYEMSZI) 
32. helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 
33. társadalombiztosítási költségvetési irányító és költségvetési szervek 
34. köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek 
35. országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 
 
5. jogi személyiségű nonprofit szervezet: 
55. egyház, egyházi intézmény 
56. alapítvány 
57.22 nonprofit gazdasági társaság 
58.23 pénztárszervezet 
59. egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 
 
6. jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet: 
61. jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 
69. egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 
8. egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység: 
81. egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység 

 
8. pont: kérjük jelezni a csatolt mellékleteket! 
 Szakmai program tartalmát a 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet melléklete határozza meg. 
 Ingatlan használatának jogcímét igazoló irat pl. a bérleti szerződés, tulajdoni lap. 



„B” lap - szolgáltatásról 

Ezen nyomtatványt telephelyenként, és a melléklet szerinti szakmánként kell kitölteni.   

Azon szolgáltatónak is ki kell tölteni ezen B lapot, aki nem rendelkezik külön telephellyel, azaz vagy a 
székhelyén nyújtja a szolgáltatást (ez esetben a telephely megegyezik a székhelyével), vagy a betegek 
otthonában, vagy változó helyszínen végzi az egészségügyi szolgáltatást. 

A közreműködés keretében működni kívánó szolgáltatóknak is ezen B lapot kell kitölteni, a 
megkülönböztető jelölésre vonatkozóan a 14. pontban foglaltakat kell alkalmazni. 

1-3. pont: Értelemszerűen. A telephely esetén az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának pontos helyét kell 
megadni. Ahány telephelyen működni kíván, annyi „B” lapot kell kitölteni.  

4-5. pont: A szervezeti egység elnevezésének tükröznie kell a tevékenységet. Az azonosító kódot a működési 
engedélyben kerül meghatározásra. Amennyiben már meglévő működési engedélyét módosítja, 
kérjük az engedély szerinti azonosító kódot tüntesse fel. 

 A szervezeti egység fogalma (96/2003. Korm. rendelet szerint): az egészségügyi szolgáltatónak a 
tevékenység végzésére létrehozott elkülönült egysége, amelyben egy vagy több szakma 
engedélyezhető, és rendelkezik a miniszteri rendeletben meghatározott személyi, tárgyi 
feltételekkel.  

 
6. pont: A szervezeti egységben végezni kívánt szakmák kódját és megnevezését a Kitöltési Útmutató 1. 

számú melléklete alapján kell feltüntetni. 
 
7. pont: Az ellátási formát az alábbiak szerint kell meghatározni:  

 Ellátási forma csoport Ellátási forma megnevezése 
A1 alapellátás alapellátás 
A2 alapellátás ügyeleti ellátás  

   
J1 járóbeteg szakellátás szakrendelés 
J2 járóbeteg szakellátás egynapos sebészet 
J3 járóbeteg szakellátás jellemzően terápiás beavatkozást végző szakellátás  
J4 járóbeteg szakellátás nem orvosi szakfeladatot ellátó szakellátás 
J5 járóbeteg szakellátás betegek otthonában végzett szakellátás  
J6 járóbeteg szakellátás mozgó/változó helyszínen végzett szakellátás 
J7 járóbeteg szakellátás gondozás 
J8 járóbeteg szakellátás nappali ellátás 
   

D1 diagnosztika diagnosztika 
T1 telemedicina telemedicina 

   
F1 fekvőbeteg szakellátás aktív fekvőbeteg-ellátás 
F2 fekvőbeteg szakellátás krónikus fekvőbeteg-ellátás 
F3 fekvőbeteg szakellátás ápolási ellátás 
F4 fekvőbeteg szakellátás rehabilitációs ellátás 
F5 fekvőbeteg szakellátás nappali kórházi ellátás 



F6 fekvőbeteg szakellátás sürgősségi ellátás 
   

E1 
egyéb szolgáltatás bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi 

intézményben szervezett egészségügyi ellátás 

E2 
egyéb szolgáltatás fegyveres és rendvédelmi szervek egészségügyi 

ellátása (dolgozók és fogvatatottak alapellátása) 
E3 egyéb szolgáltatás önálló „megelőző egészségügyi ellátások” 
E4 egyéb szolgáltatás mentést igénylő ellátás 
E5 egyéb szolgáltatás betegszállítás 
E6 egyéb szolgáltatás az előzőekbe be nem sorolható ellátások  

 

8. pont: A szolgáltatási típust az alábbiak alapján kell meghatározni:  
  

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti szolgáltatási típusok: 
1-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély orvosi feladatra  
2-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély fogorvosi feladatra  
3-as kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély gyógyszerészi feladatra  
4-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély egyéb felsőfokú egészségügyi 

szakképesítéssel ellátható feladatra  
5-ös kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély középfokú egészségügyi 

szakképesítéssel ellátható feladatra  
6-os kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély alapfokú egészségügyi 

szakképesítéssel ellátható feladatra  
7-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély az adott egészségügyi szakmára a 

külön jogszabályban előírt bármely egészségügyi szakképesítéssel ellátható feladatra  
8-as kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély az adott egészségügyi szakmára a 

külön jogszabályban előírt nem egészségügyi felsőfokú szakképesítéssel ellátható feladatra 
irányul.  

 

9. pont: A progresszivitási szintet a 60/2003.(X. 20.) ESZCSM rendelet szerint a szakmai 
minimumfeltételeket figyelembe véve kell megjelölni.  

10. pont: A kivételeknél a szakmákhoz tartozó szolgáltatásoktól való eltérés tényét kell rögzíteni. Azt kell 
jelölni, hogy az adott szakma jelölt progresszivitási szintjén engedélyezhető szolgáltatások (HBCs, 
OENO) közül van-e kivétel, van-e olyan szolgáltatás, amelyiknek nincsenek meg a szakmai 
feltételei:  

I (igen) Amennyiben van kivétel  
N (nem) Amennyiben nincs kivétel  

A kivételezett szolgáltatások listáját a „B” lap mellékleteként kell csatolni! 
 

11.pont: Ügyelet, készenlét tényét az alábbiak figyelembe vételével kérjük meghatározni.  
1 nem vesz részt  
2 csak készenléti szolgálatban,  
3 csak ügyeleti szolgálatban,  
4 ügyeleti és készenléti szolgálatban is,  
5 összevont ügyeletben vesz részt  
6 központi ügyelet keretében látja el  

 
12.-13. pont: Értelemszerűen kell kitölteni.  



14. pont: Ha az egészségügyi szolgáltatónak van bármely közszolgáltatásban résztvevő egysége igen 
szót kell aláhúzni.  

   Ha a szolgáltató csak közreműködőként vesz részt az ellátásban K (közreműködő) jelet kell 
feltüntetni. 

 Közreműködő fogalma (96/2003. Korm. rendelet szerint): a közreműködést igénybe vevő 
szolgáltató szervezeti egységének tevékenységéhez kapcsolódó, az egészségügyi szolgáltatás 
nyújtásában részt vevő személy vagy szervezet, amely közreműködői szerződés alapján, közvetlenül, 
működési engedély és felelősségbiztosítási szerződés birtokában, a közreműködést igénybe vevő 
szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában és a saját tulajdonában vagy használatában levő 
tárgyi eszközökkel, személyesen, vagy az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal a 
közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére a 
közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében nyújt egészségügyi szolgáltatást 

 
15-16.pont:  A területi ellátási kötelezettsége azon szolgáltatónak van, melynek külön határozattal az OTH 

meghatározta. Alapellátás esetén a körzet határát az önkormányzat által kiadott helyi rendelet 
határozza meg, ezen rendelet számát kérjük feltüntetni. Rendelet hiányában az önkormányzat által 
meghatározott terület határait kell feltüntetni.  

17-18. pont: Értelemszerűen. Fekvőbeteg ellátásban nincs rendelési és rendelkezésre állási idő. 

19.pont: Alapellátás esetén a helyettesítés rendjében: kérjük feltüntetni a helyettesítő orvos nevét, 
pecsétszámát, és a helyettesítés pontos helyét (saját rendelőben vagy a helyettesített orvos 
rendelőjében). 

20. pont: kérjük a megfelelő megnevezés aláhúzását. 

 

„C” lap – közreműködőkr ől 

 

Ezen lapon kell bejelenteni a szolgáltatóknak a közreműködőiket, azaz ezt csak a közreműködést 
igénybe vevő szolgáltató tölti ki. Amennyiben a közreműködő további közreműködőt vesz igénybe a 
közreműködő ezen a lapon kell jelölje a további közreműködőket. 

A közreműködőket szervezeti egységenként kell felsorolni.  

Amennyiben a közreműködő még nem rendelkezik működési engedéllyel, az 1., és 2. pontot nem kell 
kitölteni. 

 

„D” lap – foglalkoztatottakról 

 

Ezen adatlapon kell bejelenteni a szolgáltató által foglalkoztatottakat, külön az orvosokat, külön a 
szakdolgozókat. 

Amennyiben feltünteti az egészségügyi alkalmassági vizsgálat dátumát és eredményét, nem kell külön 
igazolást csatolni a kérelemhez. 



1. számú melléklet 

Szakmák és szakmakódok 

0100 belgyógyászat 

0101 angiológia, phlebológia, lymphológia 

0102 haematológia 

           0112 haemopoetikus őssejt transzplantáció 

0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 

           0113 endokrinológia 

           0123 diabetológia 

0104 gasztroenterológia 

0105 nefrológia 

0106 geriátria 

0109 allergológia és klinikai immunológia 

0110 dialízis 

0200 sebészet 

0202 tüdő- és mellkassebészet 

0203 érsebészet 

0204 idegsebészet 

0214 gyermek idegsebészet 

0205 szívsebészet 

           0215 csecsemő- és gyermekszívsebészet 

0207 ESWL 

0208 szerv-transzplantációs sebészet 

0209 transzplantációs célú szerv-, szöveteltávolítás agyhalottból 

0400 szülészet-nőgyógyászat 

0403 In vitro fertilizáció (IVF) 

0404 intézeten kívüli szülészeti és újszülött ellátás 

0405 szülészet 

0406 nőgyógyászat 

0500 csecsemő- és gyermekgyógyászat 

0501 neonatológia 

0502 PIC 

0503 csecsemő- és gyermekkardiológia 

0504 gyermek-tüdőgyógyászat 

0505 gyermek-gasztroenterológia 

0506 gyermeksebészet 

0507 gyermeknőgyógyászat 

0508 gyermekszemészet 

0509 csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat 



0510 gyermekradiológia 

0511 gyermekneurológia 

0515 csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia 

0521 fejlődésneurológia 

0600 fül-orr-gégegyógyászat 

0601 audiológia 

0602 foniátria 

0603 otoneurológia 

0700 szemészet 

0701 szaruhártya-átültetés 

0702 transzplantációs célú szaruhártya-eltávolítás agyhalottból 

0703 szakorvosi látásvizsgálat, szemüvegrendelés 

0704 optometria (nem orvosi szakképesítéssel) 

0800 bőr- és nemibeteg-ellátás 

0900 neurológia 

0901 stroke ellátás 

0903 neurológiai rehabilitáció 

0904 klinikai neurofiziológia 

0905 alvásmedicina 

1000 ortopédia 

1001 gerincsebészet 

1002 traumatológia 

1003 kézsebészet 

1100 urológia 

1101 andrológia 

1102 urodinamia 

1103 neuro-urológia 

1200 klinikai onkológia 

1201 sugárterápia 

1300 fogászati ellátás 

1301 dento-alveoláris sebészet 

1302 fogszabályozás 

1303 parodontológia 

1304 gyermekfogászat 

1305 iskolafogászat 

1306 fogászati röntgen 

1307 klinikai fogászati higiénia 

1308 konzerváló fogászat, fogpótlástan 

1309 általános anesztéziában végzett fogászati ellátás 

1400 reumatológia 



1402 fizioterápia 

1404 menopauza és oszteoporózis rendelés 

1501 aneszteziológia 

1502 intenzív ellátás 

1503 fájdalomterápia 

1504 tartós lélegeztetés 

1600 infektológia 

1601 AIDS beteg ellátás 

1602 HIV/AIDS szűrés (önkéntes és külön jogszabály alapján kötelező) 

1603 trópusi betegségek ellátása 

1700 arc-, állcsont-szájsebészet 

1800 pszichiátria 

1801 addiktológia 

1804 pszichiátriai rehabilitáció 

1805 pszichoterápia 

1806 addiktológiai rehabilitáció 

1900 tüdőgyógyászat 

1903 tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció 

1904 tüdőszűrés (ideértve az önálló felvételkészítést is) 

2000 plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet 

2001 égéssebészet 

2002 gyermek plasztikai és égéssebészet 

2201 mozgásszervi rehabilitáció 

2202 belgyógyászati rehabilitáció 

2203 gasztroenterológiai rehabilitáció 

2204 nőgyógyászati rehabilitáció 

2205 gyermek rehabilitáció 

2206 súlyos agysérültek rehabilitációja 

2207 gerincvelősérültek rehabilitációja 

2208 politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja 

2209 
súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja 
a gyermekkorban 

2300 gyermek- és ifjúságpszichiátria 

2301 gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció 

2302 gyermek- és ifjúságaddiktológia 

2303 gyermek- és ifjúságaddiktológiai rehabilitáció 

2501 foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

2502 foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

2503 munkahigiénés tevékenység 

2602 sportszakorvosi ellátás 

4000 kardiológia 



4003 kardiológiai rehabilitáció 

4601 központi ügyelet 

4602 sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás 

4603 klinikai toxikológia 

5000 orvosi laboratóriumi diagnosztika 

5002 haematológiai laboratóriumi diagnosztika 

5003 
5013 

mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika 
járványügyi mikrobiológiai diagnosztika 

5006 molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika 

5008 immunológiai laboratóriumi diagnosztika 

5100 röntgendiagnosztika 

5102 mammográfia 

5103 angiográfiás diagnosztika 

5108 CT diagnosztika 

5109 MRI diagnosztika 

5203 
5204 
5205 
5206 

vaszkuláris intervenciós radiológia 
intervenciós onkoradiológia 
intervenciós neuroradiológia 

egyéb intervenciós radiológia 

5301 teljeskörű ultrahang-diagnosztika 

5303 echokardiográfia 

5304 szülészeti és nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika 

5305 gasztroenterológiai ultrahang-diagnosztika 

5306 szemészeti ultrahang diagnosztika 

5307 neurológiai ultrahang diagnosztika 

5308 urológiai ultrahang diagnosztika 

5400 kórbonctan és kórszövettan 

5401 szövettan, kórszövettan 

5402 
5412 

cytológia, cytopatológia 
tüdő és/vagy pajzsmirigy cytológia, cytopatológia (patológiai szakvizsgára ráépített 
cytopatológiai szakvizsgával) 

5403 aspirációs cytológia 

            5413 
tüdő és/vagy pajzsmirigy aspirációs cytológia (patológiai szakvizsgára ráépített 
cytopatológiai szakvizsgával) 

5404 immunhisztológia 

5405 neuropatológia 

5406 halottkezelés és halottkonzerválás (nem orvosi szakképesítéssel) 

5407 transzplantációs célú szerv-, szöveteltávolítás holttestből 
5603 szén-dioxid gázzal végzett terápia 
5604 hiperbárikus oxigén terápia 

5700 fizioterápia-gyógytorna 

5703 hidroterápia 



5704 elektroterápia 

5706 balneoterápia (gyógyvíz alkalmazásával végzett eljárások) 

5707 thermoterápia (meleg- és hideghatású kezelések) 

5708 magneto-, fototerápia 

5710 víz alatti gyógytorna 

5711 gyógytorna 

5712 gyógymasszázs (gyógymasszőri végzettséghez kötött) 

            5722 fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 

          6001 szövetbanki tevékenység 

          6002 sejtbanki tevékenység 

          6003 
          6013 
          6023 

köldökzsinórvér/darab, köldökvérőssejt gyűjtés 
levétel 
szállítás 

6101 transzfúziológia 

6102 véradószolgálat 

6200 mentés 

6201 koraszülöttmentés és -szállítás 

6203 őrzött betegszállítás 

6206 betegszállítás 

6208 rendezvény egészségügyi biztosítása 

6209 nemzetközi repülőtér egészségügyi biztosítása 

6210 szervátültetéssel kapcsolatos mentési feladat 

6301 háziorvosi ellátás 

6302 házi gyermekorvosi ellátás 

6303 felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás 

6306 iskola- és ifjúságorvoslás 

6401 rend- és honvédelmi dolgozók ellátása 

6402 fogvatartottak ellátása 

6500 izotópdiagnosztika 

6501 radioizotópos terápia 

6503 PET-CT 

6504 SPECT-CT 

6700 klinikai genetika 

6701 genetikai tanácsadás 

6702 biobanki tevékenység (gyűjtés és tárolás) 

7001 klinikai farmakológia 

7002 intézeti gyógyszerellátás (külön jogszabályban foglalt feltételek alapján) 

7100 pszichológia 

7101 klinikai és mentálhigiénés szakpszichológia 

7104 pszichoterápia (klinikai szakpszichológusi képesítéssel) 

7201 logopédia 



7202 gyógypedagógia (és annak szakágai) 

7203 konduktori tevékenység 

7204 gyógyúszás (külön jogszabályban meghatározott képesítésekkel) 

7301 szakápolás a foglalkozás-egészségügyben 

7302 pszichiátriai szakápolás és mentálhigiéné 

7303 csecsemő- és gyermekszakápolás 

7304 otthoni szakápolás 

7305 
szakápolás (egészségügyi diplomával és/vagy szakápolói szakképesítéssel külön 
jogszabályban meghatározottak alapján) 

7306 felnőtt hospice-palliatív ellátás 

7307 körzeti közösségi szakápolás 

7308 szülésznői ellátás (intézeti) 

7309 intézeten kívüli szülésznői ellátás 

7310 gyermek palliatív ellátás 

7600 dietetika 

7901 területi védőnői ellátás 

7902 iskolai védőnői ellátás 

7903 családvédelmi szolgálatnál nyújtott ellátás 

7904 anyatejgyűjtő állomás, anyatejgyűjtés 

9301 honvédorvostan 

9302 katasztrófa-orvostan 

9400 megelőző orvostan és népegészségtan 

9401 sugáregészségtan 

9402 nemzetközi oltóhely és tanácsadás 

9500 igazságügyi orvostan 

9501 igazságügyi pszichiátria 

9502 igazságügyi toxikológia 

9503 igazságügyi pszichológia 

9504 egészségbiztosítási orvostan 

9505 igazságügyi kórbonctan (kivéve a szakértői tevékenység) 

9506 igazságügyi genetika 

9700 repülőorvostan 

Kiegészít ő gyógyászati tevékenységek (külön jogszabály alapjá n meghatározott 
képesítéssel és tartalommal) – nem konvencionális g yógyászati módok  

a) orvos által végezhető gyógyászati módok: 
8011 
8012 
8021 

homeopátia 
hagyományos kínai orvoslás (ezen alapuló egyéb technikák) 
manuálterápia (gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta által is 
végezhető) 

8022 indiai (ájurvédikus gyógyászati eljárások) 



8023 méregtelenítő módok 

8032 
8004 
8041 

tibeti gyógyító eljárások 
pszichológiai eljárások 
neurálterápia 

 
b) szakképesítéssel végezhető tevékenységek: 

8016 akupresszúra 

8026 keleti mozgás- és masszázsterápia 

8036 életmód oktatás és tanácsadás 

8046 reflexzóna terápia 
 
c) vizsgával záruló képzésben szerzett képesítéssel végezhető tevékenységek: 

8017 kiegészítő fizioterápiás módszerek 

8037 fitoterápia 

8047 fülakupunktúrás addiktológiai eljárások 

8057 kineziológiai módszerek 

8067 szemtréning eljárások 

GYS Gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos tevéke nységek  

GYS1 gyógyászati segédeszköz forgalmazás (önálló üzletben) 

GYS2 gyógyászati segédeszköz forgalmazás (fióküzletben) 

GYS3 gyógyászati segédeszköz forgalmazás (egyedi gyártóműhellyel) 

GYS4 ortopéd cipészet 

GYS5 fogtechnika 

GYS6 gyógyászati segédeszköz kölcsönzés 

GYS7 gyógyászati segédeszköz javítás 
 

 


