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KINEZIOLÓGIA, MINT EGÉSZSÉGÜGYI 
TEVÉKENYSÉG

• 1997. évi CLIV tv. az Egészségügyről (Eütv.)

• A 104.§. szerint a nem-konvencionális gyógyító és életminőségjavító eljárások célja az egészségi
állapot kedvező befolyásolása, a betegségek megelőzése, valamint az egészséget veszélyeztető, illetve
károsító tényezőkkel szembeni védekezés lehetővé tétele.

• A nem-konvencionális eljárások a konvencionális, természettudományosan megalapozott eljárásoktól
eltérő megközelítésből eredő módszereken alapulnak, amelyek a konvencionális gyógyítási
módszereket kiegészítő, helyettesítő, továbbá életmódjavító eljárások.

• 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet, a természetgyógyászati tevékenységről

• A rendelet meghatározza, hogy ki, milyen feltételek megléte esetén végezheti a tevékenységet. Előírja
az egészségügyi modul valamint a természetgyógyászati modul képzés és sikeres vizsga letételét, mint 
alapvető feltételt.

• 11/1997. (V. 28.) NM rendelet, a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

• Ez a rendelet tartalmazza a részletes szabályokat és a szakonkénti követelmények szakmai tartalmát.



KINEZIOLÓGIA, MINT EGÉSZSÉGÜGYI 
TEVÉKENYSÉG

• 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

• Meghatározza, hogy milyen módon, mennyi továbbképzési pontot kell összegyűjtenie az egészségügyi 
szakdolgozónak. A továbbképzési pontok nyilvántartását a ÁEEK vezeti.

• 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

• A 14/A.§. alapján minden egészségügyi szakdolgozónak kötelező a tagság a Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamarában.

• 2003. évi LXXXIV tv. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseit szabályzó törvény

• A 19/A.§. alapján a beteget, illetve hozzátartozóját a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban 
keletkezett káráért kártérítés illeti meg. Ezért – bár kötelező –, de célszerű is, felelősségbiztosítást 
kötni a természetgyógyászati tevékenység végzésének megkezdése előtt. 



KINEZIOLÓGIA, MINT EGÉSZSÉGÜGYI 
TEVÉKENYSÉG

Egészségügyi modul vizsga / 
Természetgyógyászati modul 

vizsga

Kineziológiai 
szakmai vizsga

Alapnyilvántartásba 
vétel

Működési nyilvántartásba 
vétel MESZK tagság Felelősségbiztosítás Működési engedély 

(ÁNTSZ)

• https://kereso.enkk.hu/
• https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-

programok/alapnyilvantartas/tajekoztato
• https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-

programok/egeszsegugyi-szakdolgozok/altalanos-tudnivalok

https://kereso.enkk.hu/
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/alapnyilvantartas/tajekoztato
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/egeszsegugyi-szakdolgozok/altalanos-tudnivalok


KINEZIOLÓGIA, MINT EGÉSZSÉGÜGYI 
TEVÉKENYSÉG

Az Állami Népegészségügyi ésTisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) eljárását
szabályozó jogszabályok (www.antsz.hu)

• 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás 
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 
eljárásról

• 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

• 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással 
összefüggő fertőzések megelőzéséről



KINEZIOLÓGIA, MINT EGÉSZSÉGÜGYI 
TEVÉKENYSÉG

NÉVHASZNÁLAT
• 2/2004. (XI.17.) EüM rendelet - Az egészségügyi szolgáltatók és 

működési engedélyük nyilvántartásáról szóló - alapján 

• a nem konvencionális gyógymódok alatt szerepel a kineziológia 
a következő formában: 8057 kineziológiai módszerek.

• a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletben a kineziológia (8057) 
alatt személyi minimumfeltételként természetgyógyász 
kineziológus van megnevezve.



KINEZIOLÓGIA, MINT EGÉSZSÉGÜGYI 
TEVÉKENYSÉG

TEÁOR SZÁM
• 8690 - Egyéb humán-egészségügyi ellátás

http://www.teaorszamok.hu/

http://www.teaorszamok.hu/


KINEZIOLÓGIA, MINT NEM 
EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

Vállalkozási formák

• Egyéni vállalkozás

• 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

• Gazdasági társaság

• 2006. évi IV. Törvény a gazdasági társaságokról
• Kft.

• Bt.



KINEZIOLÓGIA, MINT NEM 
EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

• 2012. évi C. törvény a BüntetőTörvénykönyvről

• Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetést követ el, aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy 
mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi 
sértést okoz (165.§.).

• Kuruzslást követ el, aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen az orvosi gyakorlat körébe tartozó 
tevékenységet jogosulatlanul fejt ki (187.§.).

• 187. § (1) Aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen

• a) az orvosi gyakorlat,

• b) az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy

• c) a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások

• körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

• Cél: az áldoktorok, engedély nélküli gyógyító tevékenységet végzők elleni fellépés



KINEZIOLÓGIA, MINT NEM 
EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

• A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. 
törvény (Fttv.) 3. § (3) bekezdése alapján:

• „A (2) bekezdés értelmében tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, 
amely megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8. §).”

• Az Fttv 6. (1) és 7. § (1) bekezdése alapján:

• „megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt –
figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy 
alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót”, valamint „amely – figyelembe véve valamennyi tényszerű 
körülményt, továbbá a kommunikáció eszközének korlátait – az adott helyzetben a fogyasztó tájékozott 
ügyleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információt elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, 
félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre, vagy nem nevezi meg az adott kereskedelmi 
gyakorlat kereskedelmi célját, amennyiben az a körülményekből nem derül ki, és ezáltal a fogyasztót olyan 
ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas”



KINEZIOLÓGIA, MINT NEM 
EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

• 2009. évi LXXVI. Törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének 
és folytatásának általános szabályairól

• 2.§. l) szolgáltatási tevékenység: bármely önálló, üzletszerűen -
rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági 
kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági tevékenység, kivéve a 
termelő tevékenységet és a közhatalom gyakorlását

• Engedélyhez, bejelentéshez kötött tevékenységek végzésének 
szabályai.
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TEÁOR SZÁMOK

• 8559 - Mns egyéb oktatás

• 9609 - Mns egyéb személyi szolgáltatás

• 7022 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

• 8551 - Sport, szabadidős képzés

• 9604 - Fizikai közérzetet javító szolgáltatás !!!! PÉNZTÁRGÉP 



KINEZIOLÓGIA, MINT NEM 
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• NE TÉVESZD MEG A VÁSÁRLÓT!

• Tájékoztasd, hogy milyen módszerrel dolgozol: Touch
For Health, Brain Gym, Stress Release (Wellnes), 
Three In One Concepts (One Brain módszere),  
LEAP-Agyintegrációs kineziológus, Neuro-
energetikai kineziológus stb.



MAJDNEM 
JÓ PÉLDA



SZERZŐI , SZOMSZÉDOS JOGOK

• 1999. évi LXXVI. Törvény a szerzői jogról

• 1.§. (3) A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó 
egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, 
esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől.

• Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala - https://www.sztnh.gov.hu/

• 2012. évi C. törvény a BüntetőTörvénykönyvről
• 384.§. Bitorlás: más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel, és ezzel a jogosultnak 

vagyoni hátrányt okoz,

• 385.§. Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése:  Aki másnak vagy 
másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz 
kapcsolódó jogát vagy jogait vagyoni hátrányt okozva megsérti

https://www.sztnh.gov.hu/


GDPR

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról

• https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-
content/uploads/Infotv.m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s07.27.-1.pdf

• 2019. évi XXXIV. Törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának 
végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról

• http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=213705.367038

https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/Infotv.m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s07.27.-1.pdf


FELNŐTTKÉPZÉS

• 2013. évi LXXVII. Törvény a 
felnőttképzésről

• Felnőttképzési Adatszolgáltatási 
Rendszer: 
https://far.nive.hu/kezdolap

• Oktatóknak kötelező regisztrálni 
és adatot szolgáltatni.

• Célirányos, Szervezett, 
Kompetenciafejlesztésre irányul

https://far.nive.hu/kezdolap

