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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelete

az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekkel összefüggő módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az  1–4.  melléklet tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont 

ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28.  § 

(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és az  5.  melléklet tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont 

gc) alpontjában 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. Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet módosítása

1. §  Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 2.  § (3)  bekezdés b) és d)  pontjában 

a „hároméves” szövegrész helyébe a „kétéves” szöveg lép.

2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

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

2. §  Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) 

ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Szmr.) 5. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az egészségügyi szolgáltató)

„e) amennyiben a  ritka betegségben szenvedő betegek diagnosztikai és terápiás ellátását végző más, ritka 

betegségeket ellátó járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal együttműködik, 

a  betegutak megszervezését biztosítja, speciális, multidiszciplináris szolgáltatást nyújt, a  betegellátási 

tevékenységen túl kutatási és oktatási tevékenységet végez, valamint a  ritka betegségben szenvedő betegek 

és az  elérhető szolgáltatások regisztrációját végzi, az  egészségügyért felelős miniszter kijelölése alapján a  Ritka 

Betegségek Szakértői Központ elnevezés használatára jogosult.”

3. § (1) Az Szmr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az Szmr. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

 (3) Az Szmr. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

 (4) Az Szmr. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló  

47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása

4. §  Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) 

ESZCSM rendelet 19. § (9) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Speciális sürgősségi centrumot egy-egy régió ellátására az egyetemek, egyes országos intézetek, illetve speciális kórházi 

osztállyal rendelkező egészségügyi szolgáltatók az alábbi szakterületeken működtetnek:)

„d) idegsebészet a  progresszivitás második és harmadik, neurológia és stroke a  progresszivitás első, második és 

harmadik szintjén,”
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4. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi 

szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

5. §  Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az  egészségügyi szakmai 

jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: Szakmakód r.) 2.  § (3)  bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép:

„(3) Az  engedélyező hatóság az  egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó, az  egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló törvényben és a  4.  §-ban meghatározott adatokat, valamint az  azokban bekövetkezett 

változásokat rögzíti az egészségügyi szolgáltatók országos nyilvántartásában.”

6. §  A Szakmakód r. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.  § (1) A  nyilvántartás a  3.  § szerinti célok megvalósítása érdekében, az  egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló törvényben meghatározott adatokon túl a következő adatokat tartalmazza:

a) az egészségügyi szolgáltató:

aa) fenntartójának megnevezését,

ab) képviselője nevét,

ac) KSH törzsszámát,

ad) felelősségbiztosítási szerződése kötvényszámát;

b) a  szolgáltató székhelyére és az  egészségügyi szolgáltatás végzésének helyszínéül szolgáló telephelyére 

vonatkozó következő adatokat:

ba) megye,

bb) telefonszám, e-mail cím,

bc) ingatlan használatának jogcíme;

c) az egészségügyi szolgáltató valamennyi szervezeti egységére vonatkozóan külön-külön:

ca) a szakmákhoz tartozó szolgáltatási típusok megnevezését a hozzájuk tartozó kóddal,

cb) a területi ellátási kötelezettségre vonatkozó adatokat, amennyiben a szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel 

működik,

cc) az engedélyező hatóság azonosítóját,

cd) az osztály ágyszámát, az osztályon belül engedélyezett szakmánkénti bontásban,

ce) a közreműködés nyújtásának tényét,

cf ) a szervezeti egység közreműködőjének szolgáltatói egyedi azonosítóját,

cg) a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevét, egyedi azonosítóját és a szervezeti egység egyedi azonosítóját,

ch) a ce) és cg) alpontban meghatározott esetekben a közreműködés tartalmára vonatkozó adatokat,

ci) a szervezeti egységhez tartozóan, ellátási formától függően a sürgősségi betegellátó rendszerben való részvétel 

tényét, és a sürgősségi ellátásban való részvétel tényét,

cj) az  egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő személyi feltételeket szervezeti egységenként, ennek 

keretében személynevet, és az orvosi bélyegző számát, vagy szakdolgozó esetén a működési nyilvántartási számot.

(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott adatok a  szolgáltató azonosítójához rendelten szerepelnek 

a nyilvántartásban.

(3) A nyilvántartásban szereplő adatok azonosítására az OTH további kódokat állapíthat meg.”

7. §  A Szakmakód r. 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

8. §  Hatályát veszti a Szakmakód r. 1. számú melléklete.

5. Záró rendelkezések

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

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1–5. melléklet a 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelethez*

* E rendelet 1–5. melléklete jelen közlöny mellékleteként, az MK_13_200_73EMMIrend_mellekl.pdf fájlnév alatt található. A rendelet ezen részei jelen 

közlöny 83448-tól 83814-ig oldalait képezik.


