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A nemzeti erőforrás miniszter 

 

…../2010. (  .  ) NEFMI rendelete 

 

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szakirányú 

szakmai továbbképzéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 

 

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. 

törvény 28. § (2) bekezdésében 

a 2. §- 4. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) 

bekezdés h) pontjában 

az 5. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés  

i) pont ia), ib) és if) alpontjában, 

a 6. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés 

g) pont gh) alpontjában, 

a 7. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés 

f) pontjában, 

a 8. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés 

j) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján,  

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 

hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

 

1. § 

 

(1) Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről 

szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R.1.) 2. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) E rendelet hatálya – eltérő rendelkezés hiányában – a részben vagy egészben az 

államháztartás terhére finanszírozott egészségügyi szolgáltatást végző egészségügyi 

szolgáltatókra terjed ki.” 

 

(2) Az R.1. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) A 20/A. § hatálya kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatóra.” 

 

(3) Az R.1. a következő 20/A §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: 

 

„Az egészségügyi szakdolgozó által utasítás alapján végezhető tevékenység 
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20/A. § (1) Az egészségügyi szakdolgozó azon tevékenységeket, amelyeket a 

szakképesítésén alapuló kompetenciák alapján orvosi elrendelésre az orvossal 

együttműködve végezhet, orvosi elrendelésre önállóan is elláthatja a tevékenység 

gyakorlására jogosult szakorvos írásos utasítása alapján.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti utasítás az egészségügyi szakdolgozó részére akkor adható, 

ha az egészségügyi szakdolgozó az adott tevékenység végzéséhez szükséges szakmai 

felkészítést megkapta, és a tevékenység végzéséhez szükséges képességéről az utasítás 

adója meggyőződött. Ha az utasítás nem egyszeri esetre ad felhatalmazást az adott 

tevékenység végzésére, az utasítás alapján az egészségügyi szakdolgozó munkaköri 

leítását a tevékenység végzése tekintetében módosítani kell. Az utasítás alapján 

egészségügyi tevékenység önállóan kizárólag az elrendelő orvos irányítási jogkörébe 

tartozó szervezeti egység keretei között és tevékenységi körben végezhető.” 

 

2. § 

 

Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési 

nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek 

tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet (a 

továbbiakban: R.2.) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő 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 követő naptól számított 

harminc napon belül kell kiállítani.” 

 

3. § 

 

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

szöveg lép. 

 

4. § 

 

(3) Hatályát veszti az R.2. 2. melléklet III. pont 11. alpontja. 

 

5. § 

 

Hatályát veszti a szakképzésről szóló törvény alapján alap-, közép-, emeltszintű, illetve 

felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy 

felsőoktatási intézményben, orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési 

szakán szerzett szakképzettséggel rendelkezők egészségügyi szakirányú szakmai 

továbbképzéséről szóló 15/2010. (IV. 9.) EüM rendelet. 

 

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

rendelet.  

 

7. § 

 

Hatályát veszti az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM 

rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontja.  

 

8. § 

 

Hatályát veszti az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetéről és 

működéséről szóló 5/2010. (II. 16.) EüM rendelet 7. § (4) bekezdésében az „és 

egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel” szöveg. 

 

9. § 

 

(1) Ez a rendelet a – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik 

napon lép hatályba. 

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

(3) Az 1. § és a 4. §- 8. § a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

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


