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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

Általános tájékoztató 

Ezen nyomtatványok a személyes közreműködésre irányuló, illetve a szabadfoglalkozású tevékenység 

megkezdésére vonatkozóan az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló  

1991. évi XI. törvény (Ehi.) 6/A § (1) bekezdése által előírt bejelentés megtételét segítik elő. 

A SZEMÉLYES KÖZREMŰKÖDÉS 

A személyes közreműködés feltételei (jogszabályi háttér: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 108/A §):  

• a szolgáltatás nyújtása közreműködői szerződés alapján történik, 

• a közreműködő kizárólag az egészségügyi szolgáltatás személyi feltételeit biztosítja, 

• a közreműködésre kizárólag az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 

2003. évi LXXXIV. törvény 7. § (2) bekezdés b), c), e) vagy j) pontja szerinti jogviszonyok 

valamelyikében (azaz egyéni egészségügyi vállalkozóként, társas vállalkozás tagjaként, 

munkaviszonyban, egyéni cég tagjaként), kizárólag személyes szolgáltatás nyújtásával kerül 

sor. 

A személyes közreműködő a tevékenységét működési engedély nélkül, az egészségügyi államigazgatási 

szerv részére megtett bejelentés alapján, hatósági nyilvántartásba vételt követően kezdheti meg. A 

személyes közreműködő - amennyiben az őt igénybe vevő egészségügyi szolgáltató nem követeli meg - a 

tevékenységével esetlegesen okozott károk megtérítését biztosító kötelező felelősségbiztosítási szerződés 

megkötése nélkül, a működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató felelősségére is 

működhet. 

A személyes közreműködő definíciója – az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, 

valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet szerint - az 

egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely a 

közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében, a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti 

egysége által ellátott betegek részére személyesen nyújt egészségügyi szolgáltatást a közreműködést 

igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában, akként, hogy a felek között létrejött 

közreműködői szerződés alapján a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket kizárólag a 

közreműködőt igénybe vevő szolgáltató biztosítja, a személyes közreműködő pedig kizárólag személyi 

feltételeket biztosít. 

A praxisengedélyhez kötött egészségügyi szolgáltatások (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

közfinanszírozott fogászati ellátás) személyes közreműködés keretében nem végezhetők. 

A SZABADFOGLALKOZÁS 

A szabadfoglalkozású jogviszony keretében működő egészségügyi dolgozó az egészségügyi 

tevékenységet megbízási szerződés alapján az őt megbízó egészségügyi szolgáltató nevében végzi. 

A szabadfoglalkozású jogviszony keretében működő egészségügyi dolgozó e tevékenységét az 

egészségügyi hatóság egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélye és - amennyiben 

az őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató nem követeli meg - a tevékenységével esetlegesen okozott 

károk megtérítését biztosító kötelező felelősségbiztosítási szerződés megkötése nélkül végezheti. A 
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szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység egyéni vállalkozóként is folytatható. A 

szabadfoglalkozásra jogosult egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói nyilvántartásban - bárki 

számára ingyenesen és elektronikusan is elérhetően - fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó által 

folytatható egészségügyi tevékenységet, és azt, hogy kizárólag szabadfoglalkozású egészségügyi 

tevékenységre jogosult. 

A szabadfoglalkozásra jogosult egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatóként nem működhet, és 

kizárólag személyesen, csak az egyéni vállalkozói tevékenységeként bejelentett egészségügyi 

tevékenységet végezheti, alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot, tanulót nem foglalkoztathat, 

közreműködőt nem vehet igénybe, nem tarthat fenn telephelyet, fióktelephelyet. Székhelyét azonban nem 

köteles cégtáblával megjelölni. 

(jogszabályi háttér: az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. 

törvény 8-9. §) 

A BEJELENTÉS 

Társas vállalkozás és egyéni cég esetében a bejelentést a k é p v i s e l e t r e  j o g o s u l t  s z e m é l y  

teheti meg. 

A bejelentést telephelyenként külön-külön kell megtenni a tevékenység végzésének helye szerinti 

Fővárosi Kerületi/Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához vagy a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ (NNK) Egészségügyi Igazgatási Főosztályához a hatásköri megosztásra figyelemmel. 

- A bejelentés nyilvántartásba vétele tekintetében a hatáskörök megosztása: 

A tevékenység bejelentését az igénybe vevő szolgáltató működési engedélyének kiadására 

hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szervnél kell megtenni. 

1) A Fővárosi Kerületi / Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály rendelkezik hatáskörrel 

alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos 

szolgáltatást, betegszállítást, intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási tevékenységet, mentési 

tevékenységen belül rendezvény egészségügyi biztosítását, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi 

intézményben szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg-szakellátást – ideértve az egynapos 

sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat – és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi 

szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén 

2) A Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Igazgatási Főosztály rendelkezik hatáskörrel 

fekvőbeteg-szakellátást, mentést, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki, in vitro 

fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai, 

valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátást – diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg nyújtó 

egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén – függetlenül attól, hogy 

a szolgáltató hány telephelyen nyújtja szolgáltatásait - 

- Eljárási díj: 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet (EüM.rendelet) 1. 

számú melléklete alapján a személyes közreműködő / szabadfoglalkozású tevékenység hatósági 

nyilvántartásba vétele iránti új bejelentés telephelyenként 10.000 – Ft, azaz Tízezer forint 

igazgatási szolgáltatási díj köteles. 

A díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az eljáró Intézet számlájára 

átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján megfizetni. 

A díj megfizetését a bejelentés benyújtásakor igazolni kell. 
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Amennyiben nem kerül sor az előírt igazgatás szolgáltatási díj megfizetésére, az eljáró hatóság 

hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet, azonban ha az előírt fizetési kötelezettségének ügyfél ennek ellenére 

határidőre nem tesz eleget, az eljárás megszüntetésre kerül. 

Az eljáró szerv számlaszámát az EüM.rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, mely az NNK esetében a 

következő: 

2. melléklet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelethez  

  A B 

1 Intézet Számlaszám 

2 Nemzeti Népegészségügyi Központ 10032000-00290438-00000000 

 

A végezni kívánt tevékenységet az Útmutató 1. sz. melléklete szerinti szakmákkal kell azonosítani. 

A bejelentés alapján olyan szakma gyakorlása vehető hatósági nyilvántartásba, amely szakma 

gyakorlására az igénybe vevő egészségügyi szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik. 

Az A lapból egyet kell a bejelentőnek kitölteni, a B lapot telephelyenként és szervezeti egységenként kell 

kitölteni, a C lapot és a D lapot szervezeti egységenként kell kitölteni és mellékelni. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123175.360039#foot13
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„A” lap – szolgáltatóról 

1-5. pont: Kérjük pontosan, a cégjegyzékben illetve a vállalkozói igazolványban / igazolásban 

szereplő tényleges adatokat feltüntetni. 

A KSH törzsszám a nem egyéni vállalkozóként szabadfoglalkozású jogviszony keretében 

tevékenységet végezni kívánó bejelentő kivételével adandó meg. 

A lakóhely címe nem egyéni vállalkozóként működő szabadfoglalkozású esetén töltendő ki, 

egyéb esetben a székhelycím adandó meg. 

6. pont:  Kérjük jelezni a csatolt mellékleteket! 

 

„B” lap – szolgáltatásról 

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

1-2. pont: Értelemszerűen. A telephely esetén az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának pontos helyét 

kell megadni. Ahány telephelyen, illetve szervezeti egységben kíván működni, annyi „B” 

lapot kell kitölteni.  

3-4.pont: A szervezeti egység elnevezése és azonosító száma a személyes 

közreműködést/szabadfoglalkozású tevékenységet igénybe vevő szolgáltató működési 

engedélyében meghatározottak szerint tüntetendő fel. Amennyiben a személyes 

közreműködést/szabadfoglalkozású tevékenységet igénybe vevő szolgáltató érintett 

szervezeti egysége vonatkozásában a működési engedély kiadása a bejelentés megtételekor 

folyamatban van, az azonosító kód az igénybe vevő szolgáltató működési engedélyében kerül 

meghatározásra, így ebben az esetben a 3. pont nem töltendő ki. 

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. 

5. pont:  A szervezeti egységben végezni kívánt szakmák kódját és megnevezését a Kitöltési 

Útmutató 1. számú melléklete alapján kell feltüntetni. 

6. pont:  Értelemszerűen. 
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„C” lap – közreműködőkről 

Ezen lapon kell bejelenteni a személyes közreműködőnek a további személyes közreműködő(i)t, azaz ezt 

csak a további személyes közreműködést igénybe vevő személyes közreműködő tölti ki. A további 

személyes közreműködőket szervezeti egységenként kell felsorolni. 

Amennyiben a további személyes közreműködő még nem szerepel az Ehi 6/A §-a szerinti hatósági 

nyilvántartásban, a 2. pontot nem kell kitölteni. 

 

„D” lap – foglalkoztatottakról 

Ezen az adatlapon kell bejelenteni szervezeti egységenként a szabadfoglalkozású jogviszony keretében 

tevékenységet végző személy adatait, illetve a személyes közreműködő és az általa foglalkoztatott 

személyek adatait, külön az orvosok, külön a szakdolgozók vonatkozásában. 

Amennyiben feltünteti az egészségügyi alkalmassági vizsgálat dátumát és eredményét, nem kell külön 

igazolást csatolni a kérelemhez. 

A foglalkoztatási jogviszony a személyes közreműködő szolgáltató által foglalkoztatott egészségügyi 

dolgozók esetében az alábbi jogviszonyok közül választható ki: 

− egyéni egészségügyi vállalkozó, 

− társas vállalkozás tagja,  

− munkaviszony,  

− egyéni cég tagja.  

Személyes közreműködő szolgáltató megbízási szerződés alapján szabadfoglalkozású egészségügyi 

dolgozót nem foglalkoztathat. 
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1. számú melléklet  

Szakmák és szakmakódok 

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, 

valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet szerint 

 

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 

0407 tele-cardiotocográfia 

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 

0516 gyermekhemato-onkológia 

0521 fejlődésneurológia 

0600 fül-orr-gégegyógyászat 

0601 audiológia 

0602 foniátria 
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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 

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 

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 

2200 Rehabilitációs medicina 

alaptevékenységek 

2205 gyermek rehabilitáció 

2206 súlyos agykárosodottak 

rehabilitációja 

2207 gerincvelő károsodottak 

rehabilitációja 

2208 politraumatizáltak, égésbetegek és 

szeptikus sebészeti betegek 

rehabilitációja 

2209 súlyos központi idegrendszeri 

károsodottak, polytraumatizáltak és 

égésbetegek rehabilitációja 

gyermekkorban 

2300 gyermek- és ifjúságpszichiátria 
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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 

5003 mikrobiológiai laboratóriumi 

diagnosztika 

 

5006 

5013 járványügyi mikrobiológiai 

diagnosztika 

molekuláris genetikai laboratóriumi 

diagnosztika 

5100 röntgendiagnosztika 

5102 mammográfia 

5103 angiográfiás diagnosztika 

5108 CT diagnosztika 

5109 MRI diagnosztika 

5203 vaszkuláris intervenciós radiológia 

5204 intervenciós onkoradiológia 

5205 intervenciós neuroradiológia 

5206 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 

5401 szövettan, kórszövettan 

5402 cytológia, cytopatológia 

 

5403 

5412 tüdő és/vagy pajzsmirigy 

cytológia, cytopatológia (patológiai 

szakvizsgára ráépített cytopatológiai 

szakvizsgával) 

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 

5408 molekuláris patológia 

5501 PET-MRI 

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 köldökzsinórvér/darab, 

köldökvérőssejt gyűjtés 
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  6013 levétel 

  6023 szállítás 

6101 transzfúziológia 

6102 véradószolgálat 

6105 donor plazmaferezis 

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 orvosi 

ellátása 

6402 fogvatartottak orvosi ellátása 

6403 rend- és honvédelmi dolgozók 

pszichológiai ellátása 

6404 fogvatartottak pszichológiai 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) 

7101 klinikai és mentálhigiéniai 

szakpszichológia 

7104 pszichoterápia (klinikai 

szakpszichológusi képesítéssel) 

7106 neuropszichológia 

7107 klinikai addiktológiai 

szakpszichológia 

7108 alkalmazott egészségpszichológiai 

szakpszichológia 

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 

7311 klinikai fogászati higiénia 

7600 dietetika 

7901 területi védőnői ellátás 

7902 iskolai védőnői ellátás 

7903 családvédelmi szolgálatnál nyújtott 

ellátás 

7904 anyatejgyűjtő állomás, anyatejgyűjtés 

9301 honvédorvostan 

9302 katasztrófa-orvostan 

9303 rendvédelmi orvostan 

9400 megelőző orvostan és népegészségtan 

9401 sugáregészségtan 
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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 

9601 méhnyak szűrés 

9602 mammográfiás szűrés 

9603 vastagbél szűrés 

9700 repülőorvostan 

Kiegészítő gyógyászati tevékenységek (külön jogszabály alapján meghatározott képesítéssel és 

tartalommal) – nem konvencionális gyógyászati módok 

a) orvos által végezhető gyógyászati módok 

8011 homeopátia 

8012 hagyományos kínai orvoslás (ezen alapuló egyéb technikák) 

8021 manuálterápia (gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta által is végezhető) 

8022 indiai (ájurvédikus gyógyászati eljárások) 

8023 méregtelenítő módok 

8032 tibeti gyógyító eljárások 

8004 pszichológiai eljárások 

8041 neurálterápia 

b) szakképesítéssel végezhető tevékenységek 

8016 akupresszúra 

8026 keleti mozgás- és masszázsterápia 

8036 életmód oktatás és tanácsadás 

8046 reflexzóna terápia 

8056 akupunktúra (hagyományos kínai gyógyászat területén legalább 5 éves 

képzést követően oklevéllel végezhető) 

c) vizsgával záruló képzésben szerzett képesítéssel végezhető tevékenységek 

8017 kiegészítő fizioterápiás módszerek 

8037 fitoterápia 

8047 fülakupunktúrás addiktológiai eljárások 

8057 kineziológiai módszerek 

8067 szemtréning eljárások 
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GYS Gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos tevékenységek 

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 

 


