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 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

OTÉK



III. FEJEZET
ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

 Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához a 
telken – a helyi építési szabályzatnak a terület településen belüli 
elhelyezkedése, tömegközlekedési ellátottsága és forgalmi 
terheltsége és az építmény rendeltetése alapján, a (10) 
bekezdésben foglaltak figyelembe vételével meghozott eltérő 
rendelkezése hiányában – a 4. számú melléklet szerint 
meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell 
biztosítani.



4.SZÁMÚ MELLÉKLET

 Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:

igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési 
egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden 
megkezdett 10 m2 nettó alapterülete után,



JÁRMŰVEK ELHELYEZÉSE 42. §

 (6)A telken a gépjárműtárolókat – a 103. § előírásai szerint –
elsődlegesen épületben vagy terepszint alatti építményben kell 
megvalósítani.

 (7)160 A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni 
várakozó- (parkoló) helyet fásítani kell. A parkoló felületek 
árnyékolását biztosító fásítást – helyi építési szabályzat eltérő 
rendelkezésének hiányában – minden megkezdett 6 db 
várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát nevelő, 
környezettűrő, túlkoros, allergén pollent nem termelő lombos fa 
telepítésével kell megoldani, minimum 1 m2 szabad földterület 
biztosításával, amely 1 m2 alatti területei a telek zöldfelületébe 
nem számíthatók be.



ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 50.§

 Az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint

 a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság,

 b) a tűzbiztonság,

 c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,

 d) a biztonságos használat és akadálymentesség,

 e) a zaj és rezgés elleni védelem,

 f) az energiatakarékosság és hővédelem,

 g) az élet- és vagyonvédelem, valamint

 h) a természeti erőforrások fenntartható használata

 alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett 
elvárásoknak.



 Higiénia, egészség- és környezetvédelem

 53. § (1) Az építményt és részeit, az önálló rendeltetési egységet, helyiséget úgy kell megvalósítani, ehhez az építési 
anyagot, épületszerkezetet, beépített berendezést és vezetékhálózatot úgy kell megválasztani és beépíteni, hogy a 
környezet higiéniáját és a rendeltetésszerű használók egészségét ne veszélyeztesse

 a) mérgező gázok keletkezése és kibocsátása,

 b)191 légszennyező és más veszélyes anyagok keletkezése,

 c) veszélyes sugárzás,

 d) szennyezett víz, föld, szilárd és folyékony hulladék,

 e) az építmény felületein káros nedvesedés keletkezése, megmaradása,

 f) elektrosztatikus feltöltődés,

 g) vegyi és korróziós hatás,

 h) biológiai kártevők megtelepedése, elszaporodása,

 i) káros mértékű zaj és rezgés,

 j)192 fényszennyezés.



 (2)193 Az építmények megvalósítása és rendeltetésszerű használata során 
biztosítani kell

 a) a helyiségek rendeltetésének megfelelő szellőzési, fűtési, természetes és 
mesterséges megvilágítási lehetőséget,

 b) a helyiségek nedvesség (csapadékvíz, talajvíz, talajpára, üzemi víz stb.) elleni 
védelmét, a páratartalom kicsapódása elleni védelmét,

 c) megfelelő mennyiségű és minőségű használati és ivóvizet,

 d) a használat során keletkező szennyvíz és füstgáz elvezetésének lehetőségét, a 
hulladékok átmeneti tárolásának és eltávolításának lehetőségét,

 e) az előírt mértékű földelést és villámvédelmet,

 f) a tisztíthatóság és a karbantarthatóság lehetőségét,

 g) az egyes önálló rendeltetési egységek egymástól független, zavartalan 
rendeltetésszerű használati lehetőségét.



 (3)194 Az egészségre és a környezetre káros hatású anyagot, 
szerkezetet, berendezést építési célra felhasználni nem szabad. 
Anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni csak olyan 
módon szabad, hogy az életet, a testi épséget ne veszélyeztesse.

 (5)196 Faanyagot a beépítési helyének megfelelő, a tűzvédelemre és 
a faanyagvédelemre vonatkozó előírásoknak megfelelő 
égéskésleltető, gombamentesítő, illetőleg rovarkár elleni kezelés 
után szabad beépíteni.

 (6) Az építményt és részeit úgy kell megvalósítani, hogy a 
természetes vagy mesterséges forrásból származó sugárzás káros 
hatásával szemben a rendeltetésnek megfelelő védelmet 
nyújtsanak. Építményben a sugárterhelés a vonatkozó 
jogszabályban meghatározott határértéknél nagyobb nem lehet.



PADLÓK

 A közhasználatú építmény akadálymentes használatra szolgáló 
belső közlekedőit és tereit összefüggő csúszásgátló 
padlóburkolattal kell ellátni.

 (4)225 Akadálymentes használatnál a meglévő közhasználatú 
építmény esetében a 20 mm-nél magasabb küszöböt lejtős 
kialakítással kell ellátni.



 Építmények megközelítése

 41. § (1) Az építményeknek a rendeltetésüknek megfelelő módon 
megközelíthetőknek kell lenniük.

 (2) Kerekesszékkel és gyermekkocsival is megközelíthető módon 
kell kialakítani a közhasználatú építményeket.



1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS 
VÉDELMÉRŐL

 Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely

 – a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, 
és

 – használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, 
közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, 
kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, 
szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), 
továbbá

 – használata meghatározott esetekben kötelező, illetve 
elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség 
építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet

 – törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg



 Nyílások, nyílászárók, üvegfalak, vészkijáratok

 62. § (1)227 A nyílásnak, a nyílászárónak és az üvegfalnak meg kell 
felelnie az építmény és a helyiség rendeltetési céljának, a tűz-, 
hő-, zaj- és vagyonvédelem, valamint a biztonságos használat 
követelményének.



HELYISÉGEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI
HELYISÉGEK MÉRETEI, KIALAKÍTÁSA

 a)306 3,0 m átlagos belmagasság

 –307 a nevelési, oktatási épület tantermében, foglalkoztatótermében,

 – 200 m2 hasznos alapterületet meghaladó nagyságú huzamos tartózkodásra szolgáló 
helyiségben,

 –308 az egészségügyi épületek közvetlen fekvő-betegellátást szolgáló helyiségeiben,

 b) 2,50 m átlagos belmagasság

 – az a) pontban nem említett huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiségben a c) pontban 
említett kivétellel,

 c) 2,20 m átlagos belmagasság

 – a lakás, üdülőegység második és további (nem nappali tartózkodásra szolgáló) 
lakószobájában,

 –309 a nem huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségben a d) és e) pontban említett kivétellel,



A HELYISÉGEK MEGVILÁGÍTÁSA

 A helyiségek, terek megfelelő természetes és mesterséges 
megvilágításának lehetőségéről a rendeltetésüknek megfelelően 
kell gondoskodni.



HELYISÉGEK SZELLŐZÉSE

 Szellőzés, légcsere

 90. § (1) A helyiségek rendeltetésének megfelelő mértékű 
szellőzés, légcsere lehetőségéről gondoskodni kell. Ennek 
keretében biztosítani kell a helyiségben használt tüzelő-
berendezések légellátását is, a vonatkozó követelményeknek 
megfelelően.



TISZTÁLKODÓ HELYISÉG ÉS ILLEMHELY

 A tisztálkodó helyiség, az illemhely (WC-csésze, vizelde-
berendezéssel felszerelt helyiség) könnyen tisztítható, 
fertőtleníthető, továbbá önálló szellőzésű és fűthető legyen, ezen 
túlmenően a csoportos tisztálkodó helyiség fűthető helyiségből 
nyíljon. A több illemhelyet magában foglaló helyiség (csoportos 
illemhely) csak önálló szellőzésű előtérből nyílhat. Az illemhely 
mérete 0,90 x 1,20 m-nél – befelé nyíló ajtó esetén 0,90 x 1,60 m-
nél – kevesebb nem lehet.



 A közhasználatú építmény és az (1) bekezdés szerinti terület 
akadálymentes használatához nemektől független, 
kerekesszéket és más segédeszközt használó személyek részére 
alkalmas illemhelyet kell létesíteni, amelyek számát a tervezési 
programban rögzíteni kell. Az akadálymentes használat céljára 
szolgáló illemhely méretének, berendezési tárgyai elhelyezésének 
és kialakításának biztosítania kell a rendeltetésszerű használatot, 
a WC-csésze minimum három módon (szemből, oldalról, átlósan-
szemből) történő megközelíthetőségét, valamint a helyiségben a 
kerekesszékkel történő 360°-os megfordulást. Az akadálymentes 
használatra alkalmas illemhely is beszámít a (3) bekezdés szerint 
megvalósítandó mennyiségbe.



 11/1997. (V. 28.) NM rendelet

 a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes 
kérdéseiről



 2. § (1)2 A betegség megállapítása és a terápiás terv elkészítése, 
a beteg egészségi állapotának figyelemmel kísérése orvosi 
feladat. Az orvos vagy a beteg kezdeményezésére, a 
tevékenység végzésére képesített – nem orvos – személy részt 
vehet a beteg ellátásában, és a nem-konvencionális 
gyógymódot a (2) bekezdés kivételével, a természetgyógyászati 
képesítésének megfelelően előzetes orvosi vizsgálat, illetve 
szakellátás után vagy azzal párhuzamosan, a beteg rendszeres 
orvosi ellenőrzése mellett – kiegészítő tevékenységként – önállóan 
végezheti.



 2)3 A tevékenység végzésére képesített nem orvos személy 
diagnózist nem állíthat fel, az orvos által felállított diagnózissal 
kapcsolatos terápiát nem módosíthatja, a beteget nem kezelheti 
előzetes orvosi vizsgálat nélkül, illetve az orvosi kezelés alatt álló 
személy esetén köteles konzultálni a kezelést végző orvossal; 
továbbá – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. §
(4a) bekezdése szerinti, akupunktúra végzésére engedéllyel 
rendelkező személy kivételével – nem rendelhet és nem végezhet 
szervekbe, szövetekbe hatoló beavatkozást és akupunktúrát, 
kivéve a szenvedélybetegek leszoktatására alkalmazott 
fülakupunktúrát.



 (2)7 A gyógyító-megelőző ellátásban előírt dokumentációban 
rögzíteni kell különösen a kiegészítő nem-konvencionális eljárás 
indokát, a beteg állapotát és annak változását.

 (3)8 A tevékenység gyakorlása során az azt végző személy 
nyilvántartja a 2. számú melléklet szerinti adatokat.



 (2)17 Az ÁEEK a vizsgát tett személyekről nyilvántartást vezet.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a 27/2015. Korm. rendelettel 
2015. március 1-jével létrehívott központi hivatalként működő 
központi költségvetési szerv, amely az egészségügyért felelős 
miniszter irányítása alá tartozik.

https://www.aeek.hu/

Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (volt Egészségügyi 
Nyilvántartási és Képzési Központ - ENKK)

https://kereso.enkk.hu/



 Csak orvos által végezhető tevékenységek

 – Manuálterápiás eljárások.

 – Hagyományos kínai orvoslás.

 – Neurálterápiás módszerek.

 – Minden egyéb olyan nem-konvencionális eljárás vagy módszer 
– a 3. pontban felsoroltak kivételével –, amelyek képzésére 
orvostudományi egyetem tanfolyamot és vizsgát szervez vagy, 
ilyen tanfolyamot és vizsgát akkreditál.



 1a.25 A hagyományos kínai gyógyászat területén az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. § (4a) 
bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező személy által 
végezhető, az engedélyben megjelölt tevékenység

 2.26 Gyógytornász felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel 
rendelkező személy az 1. pont szerinti tevékenységek közül a *-gal
jelöltet végezheti a gerincmanipulációs műfogások kivételével.



 3. Orvosi és egyéb felsőszintű egészségügyi szakképesítés nélkül 
végezhető tevékenységek

 a) Csak szakképesítés megszerzése után végezhető 
természetgyógyászati tevékenységek:

 – Akupresszúra

 – Alternatív mozgás- és masszázsterápiák

 – Életmód-tanácsadás és terápia

 – Reflexzóna terápia



 3. Orvosi és egyéb felsőszintű egészségügyi szakképesítés nélkül 
végezhető tevékenységek

 b) Vizsgával záruló továbbképzéssel megszerezhető képesítés után 
végezhető tevékenységek:

 – Alternatív fizioterápiás módszerek

 – Bioenergiát alkalmazó módszerek

 – Fitoterápia

 – Fülakupunktúrás addiktológiai eljárások

 – Kineziológiai módszerek

 – Szemtréning eljárások



 A természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírások
 A természetgyógyászati rendelőnek

 a) a műszaki előírások figyelembevételével legalább 12 m2

alapterületű – a négyszemközti természetgyógyász-beteg 
találkozásra lehetőség szerint alkalmat adó – rendelőhelyiséggel,

 b) várószobával,

 c) WC-vel és a beteg számára kézmosási lehetőséggel

 kell rendelkeznie.

 A várószobának közforgalmú helyről megközelíthetőnek kell lennie. A 
rendelőhelyiségben biztosítani kell a megfelelő fűtést, világítást, 
valamint a hideg-meleg folyóvizes kézmosási lehetőséget.



 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, 
valamint a működési engedélyezési eljárásról



1997. ÉVI CLIV.
TÖRVÉNY
AZ EGÉSZSÉGÜGYRŐL

 Az Országgyűlés

 – annak tudatában, hogy az egészség az egyén 
életminőségének és önmegvalósításának alapvető feltétele, 
amely döntő hatással van a családra, a munkára és ezáltal az 
egész nemzetre,

 az egészségi állapot megőrzésének és javításának összetett 
feltételrendszerét meghatározó alábbi törvényt alkotja meg:



 egészségügyi ellátás: a beteg adott egészségi állapotához 
kapcsolódó egészségügyi tevékenységek összessége;



EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS

 e)8 egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyi államigazgatási 
szerv által kiadott működési engedély birtokában vagy –
törvényben meghatározott esetben – az egészségügyi 
államigazgatási szerv által történő nyilvántartásba vétel alapján 
végezhető egészségügyi tevékenységek összessége, amely az 
egyén egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések 
megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, 
életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult 
állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése 
céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, 
ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a 
szenvedés csökkentésére, 



továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak 
feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati 
segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos külön 
jogszabály szerinti tevékenységet, valamint a mentést és a 
betegszállítást, a szülészeti ellátást, az emberi reprodukcióra 
irányuló különleges eljárásokat, a művi meddővétételt, az emberen 
végzett orvostudományi kutatásokat, továbbá a halottvizsgálattal, 
a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal, – ideértve az ehhez 
kapcsolódó – a halottak szállításával összefüggő külön jogszabály 
szerinti tevékenységeket is;



EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ

 f)9 egészségügyi szolgáltató: a tulajdoni formától és fenntartótól 
függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az 
egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési 
engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi 
személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;



ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ

 h)14 orvostechnikai eszköz: minden olyan, akár önállóan, akár 
más termékkel együttesen használt készülék, berendezés, 
anyag, szoftver vagy más termék – ideértve az azok megfelelő 
működéséhez szükséges szoftvert, amely a gyártó szándéka 
szerint kifejezetten diagnosztikai, illetve terápiás célra szolgál, 
valamint a rendelésre készült eszköz, továbbá a klinikai 
vizsgálatra szánt eszköz is –, amely a gyártó meghatározása 
szerint emberen vagy emberből származó mintán történő 
alkalmazásra szolgál



 ha) betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése 
vagy a betegség tüneteinek enyhítése,

 hb) sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, 
kezelése, tüneteinek enyhítése vagy kompenzálása,

 hc) az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat 
vizsgálata, helyettesítése, illetve pótlása vagy módosítása,

 hd) fogamzásszabályozás

 céljából, és amely rendeltetésszerű hatását az emberi szervezetben 
vagy szervezetre elsősorban nem farmakológiai, immunológiai vagy 
metabolikus módon fejti ki, de működése ilyen módon elősegíthető;



 ka)16 szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség 
tüneteit nem mutató (tünetmentes) személy esetleges 
betegségének vagy kórmegelőző állapotának – ideértve a 
betegségre hajlamosító kockázati tényezőket is – korai 
felismerése,

 kb)17 diagnosztikai vizsgálat: az egészségügyi szolgáltatóhoz 
forduló beteg panasza okának feltárására irányuló vizsgálat,



EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ

 p) egészségügyi dokumentáció: az egészségügyi szolgáltatás 
során az egészségügyi dolgozó tudomására jutó, a beteg 
kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító 
adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen 
más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy 
formájától;



EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉS

 q)20 egészségügyi szakképesítés: az adott egészségügyi 
tevékenység folytatására jogosító, Magyarországon szerzett, 
valamint a külföldön szerzett és Magyarországon honosított, 
illetve elismert, alap-, közép-, emeltszintű, illetve felsőfokú 
szakképzés vagy felsőoktatási szakképzés keretében 
megszerzett szakképesítés, valamint felsőoktatási alap-, mester-
vagy egységes osztatlan képzés keretében megszerzett 
végzettség és szakképzettség, továbbá egészségügyi szakirányú 
szakmai képzés, egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai 
képzés során megszerzett képzettség;



MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

 A működési engedély kiadása előtt a személyi és tárgyi 
feltételek meglétét igazolni kell: 

 A működési engedély kérelem benyújtása előtt célszerű 
szakvéleményt kérni az illetékes hivataltól az építészeti kialakítás 
közegészségügyi megfelelőségére vonatkozóan. A működési 
engedély köteles tevékenység esetén a tulajdonosok, és érintett 
lakosok hozzájárulása szükséges.



 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 
nyilvántartásáról,
valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről



 3. § A nyilvántartás célja:
 a) áttekinthető, hiteles kép nyújtása az egészségügyi 

ellátórendszerről, a szolgáltatókról, valamint a számukra 
engedélyezett egészségügyi szakmákról,

 b) a működési engedély egyes adatainak, illetve az azokban 
bekövetkezett változásoknak a nyilvántartása,

 c)6 az egészségügyi szolgáltatók és a szervezeti egységek 
azonosítása,

 d) az ellenőrzési és felügyeleti munka segítése,
 e) adatszolgáltatás az országos és területi szintű tervezéshez, 

irányításhoz, valamint statisztikához.



I. A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁNAK 
ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ EGÉSZSÉGÜGYI 
SZAKMÁK ÉS KÓDJAIK JEGYZÉKE

9400 megelőző orvostan és 
népegészségtan





80 KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK (KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN 
MEGHATÁROZOTT KÉPESÍTÉSSEL ÉS TARTALOMMAL) – NEM KONVENCIONÁLIS 
GYÓGYÁSZATI MÓDOK 



II. A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁNAK 
ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ELLÁTÁSI FORMÁK 
JEGYZÉKE

J1
járóbeteg 
szakellátás

szakrendelés

J2
járóbeteg 
szakellátás

egynapos 
sebészet

J3

járóbeteg
szakellátás

jellemzően 
terápiás 
beavatkozást 
végző 
szakellátás 

J4

járóbeteg 
szakellátás

nem orvosi 
szakfeladato
t ellátó 
szakellátás

J5

járóbeteg
szakellátás

betegek 
otthonában 
végzett 
szakellátás 

J6

járóbeteg
szakellátás

mozgó/változ
ó helyszínen 
végzett 
szakellátás

J7
járóbeteg
szakellátás

gondozás

J8
járóbeteg 
szakellátás

nappali 
ellátás
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 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az 
egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

 4.10 A Nemzeti Népegészségügyi Központ szervezete, valamint 
népegészségügyi feladat- és hatásköre

6/A. § (1) Az NNK-t az országos tisztifőorvos vezeti.
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