Magyar HumángenetikaiTársaság

{lllxif

Hungarian Societyof Human Genetics
Prof. Dr. BélaMelegh

Prof. Dr. Melegh Béla

President

Elniik

Ms. Lucia Slobodova
CzechMinistry of Education and Sports
Prague
CzechRepublic

19Mav.2009

Dear Ms. Slobodova,

On the requestby ProfessorMilan Macek, hereby,as the Presidentof the Hungarian
Society for Human Genetics, I declare that the Society support the UEMS Genetics
curriculum (..Descriptionoť Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and
objectivesof specialisttraining"thatwas adoptedon April 2512009)with the total lengthof 4
years for clinical geneticsas secondaryspecialtyin Hungary,reťerringto the official legal
KózlÓny, No 21.2007".).
dossier..official Health Gazette,,(in Hrrngarian-..Egészségtigyi
Therefore,I fully endorseinclusion of clinical genetics(..Klinikai Genetikď' in Hungarian)
into Directive 2005I36.
Yours faithfullv.

MD. PhD"DSc.
HSHG
Professor and Chairman

cím:
Levelezési
PTE-ÁoK orvosi GenetikaiIntézet

Mailing address:

H-7624Pécs,Szigetiút12.
tel:(36)72 536427;fax:(36)72 536034

H-7624 Pécs,Szigeti 12

Universiry of Pécs,Department of Medical Genetics

Hungary
fax:(36)'12536034
tel:(36)72536427;

LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM

2649-2784. OLDAL

2007. október 31.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA
ÁRA: 1113 FT

FELHÍVÁS!
Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét
a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra!

TARTALOM
I. RÉSZ
Személyi rész

II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,
kormányrendeletek és -határozatok

III. RÉSZ
Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek
és utasítások
41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és
kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak
mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl ........ 2669

2007. évi CX. törvény a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény
módosításáról ............................................................ 2651

42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus
szakképesítés megszerzésérõl szóló 66/1999. (XII. 25.)
EüM rendelet módosításáról ..................................... 2684

2007. évi CXV. törvény az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggõ törvények módosításáról ................................................................. 2660

43/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a testtömegcsökkentés
céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben
felhasználásra szánt élelmiszerekrõl szóló 27/2004.
(IV. 24.) ESZCSM rendelet módosításáról ............... 2706

245/2007. (IX. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII.
törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerzõdéskötési és eljárási kérdésekrõl szóló
41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról ..... 2661
248/2007. (IX. 26.) Korm. rendelet a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet módosításáról .................................. 2666
250/2007. (IX. 26.) Korm. rendelet a minõségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzésérõl szóló 17/2007.
(II. 13.) Korm. rendelet módosításáról ..................... 2667
266/2007. (X. 10.) Korm. rendelet az egyes egészségbiztosítással összefüggõ kormányrendeletek módosításáról ....................................................................... 2667
1073/2007. (IX. 26.) Korm. határozat a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról .............................................. 2669

28/2007. (IX. 19.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez
kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM
együttes rendelet módosításáról ............................... 2707
44/2007. (IX. 29.) EüM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes
kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról .................................................................... 2707
45/2007. (X. 6.) EüM rendelet az állati eredetû élelmiszerekben található peszticidmaradék megengedhetõ
mértékérõl szóló 34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet
módosításáról ........................................................... 2723
IV. RÉSZ
Irányelvek, tájékoztatók
8015/2007. (EüK. 21.) EüM tájékoztató az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM
rendelet 3. számú mellékletében foglalt homogén betegségcsoportok 5.0 verzióhoz kapcsolódó besoroló
tábla változáslistájáról .............................................. 2725

2650

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

8016/2007. (EüK. 21.) EüM tájékoztató az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet
2. számú mellékletében foglalt járóbeteg-szakellátás
tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvet tartalmazó 8005/2002. (EüK. 23.) EüM
tájékoztató módosításáról .......................................... 2728

21. szám

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
közleménye a kötelezõ orvosi transzfúziós tanfolyam
idõpontjairól a 2007/2008. tanévre ........................... 2741
A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi
Kar közleménye a 2008. I. félévére meghirdetett kötelezõ tanfolyamokról ............................................... 2742

V. RÉSZ
Közlemények

A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és
Szociális Képzési Kar közleménye ifjúsági védõnõ
szakirányú továbbképzésérõl .................................... 2746

Az egészségügyi miniszter közleménye a 2007/2008. tanévre szakgyógyszerészi és szakfogorvosi költségtérítéses képzésre felvehetõ jelöltek keretszámairól ......... 2736

Az Egészséges Magyar Anyáért és Újszülöttért Alapítvány
közleménye a személyi jövedelemadóból 2006. évben
befolyt támogatási összeg felhasználásáról ............... 2748

Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az Országos
Egészségfejlesztési Intézet Alapító Okiratának módosításáról ................................................................. 2737

A Peter Cerny Alapítvány közleménye a személyi jövedelemadóból 2006. évben befolyt támogatási összeg
felhasználásáról ......................................................... 2748

Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet által továbbképzések támogatására kiírt pályázatról .................... 2737
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye orvostechnikai eszközök idõszakos
felülvizsgálatát végzõ szervezetek kijelölésérõl ........ 2738
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye orvostechnikai eszköz forgalomból
történõ kivonásáról .................................................... 2740
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye orvostechnikai eszköz forgalmazásának felfüggesztésérõl ............................................. 2740
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye orvostechnikai eszköz forgalmazása
felfüggesztésének megszüntetésérõl ......................... 2740
A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi
Kar közleménye „egészségbiztosítás” ráépített szakorvosi szakképzésérõl ............................................... 2740

A Mindent a betegekért - Omnia Pro Aegrota Alapítvány
közleménye a személyi jövedelemadóból 2006. évben
befolyt támogatási összeg felhasználásáról ............... 2748
A Szent Imre Kórház Fejlesztési Alapítvány közleménye a személyi jövedelemadóból 2006. évben befolyt
támogatási összeg felhasználásáról ........................... 2748
A Bajcsy Kórházért, Kõbánya és Rákosmente Egészségéért Alapítvány közleménye a személyi jövedelemadóból 2006. évben befolyt támogatási összeg
felhasználásáról ......................................................... 2748
VI. RÉSZ
Vegyes közlemények
Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok
érvénytelenítésérõl .................................................... 2749
Pályázati hirdetmény betölthetõ állásokra .................... 2751

21. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

I. RÉSZ
Személyi rész

II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,
kormányrendeletek és -határozatok
2007. évi CX.
törvény
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény módosításáról*
1. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.)
1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(1) E törvény hatálya a 4. § szerinti eljáró hatóságra, a
4/A. § szerinti információs szolgálatra, a 41. § szerinti elõzetes ellenõrzést végzõ eljáró hatóságra, továbbá, állampolgárságra való tekintet nélkül, azon természetes személyekre terjed ki, akik külföldön vagy Magyarországon mûködõ külföldi közoktatási vagy felsõoktatási intézményben, vagy képzést folytató más intézményben (a továbbiakban: külföldi oktatási intézményben) bizonyítványt
vagy oklevelet szereztek.”
(2) Az Etv. 1. §-ának (3) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Nem minõsül külföldi bizonyítványnak, oklevélnek,
illetve szakmai képesítésnek a hazai bizonyítvány, oklevél, illetve szakmai képesítés külföldi elismerésérõl szóló,
külföldi eljáró hatóság által hozott döntés.”
2. § Az Etv. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A Harmadik részben foglalt rendelkezések
végrehajtása érdekében információs szolgálat mûködik,
mely feladatai:
a) a magyar állampolgároknak, a tagállamok állampolgárainak, valamint az azzal azonos megítélés alá esõ személyeknek és más tagállamok információs szolgálatainak
a tájékoztatása a Harmadik részben foglalt rendelkezések
végrehajtása érdekében, így tájékoztatás a szakmákat és
e szakmák gyakorlását szabályozó nemzeti jogszabályi
rendelkezésekrõl, közöttük a szociális rendelkezésekrõl és
adott esetben az etikai szabályokról, és
b) a magyar állampolgároknak, a tagállamok állampolgárainak, valamint az azzal azonos megítélés alá esõ személyeknek a segítése a Harmadik részben foglalt jogok érvényesítésében.

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. szeptember 10-i ülésnapján fogadta el.

2651

(2) Az Európai Bizottság megkeresésére az információs
szolgálat a megkeresés kézhezvételétõl számított két hónapon belül tájékoztatja az Európai Bizottságot annak a tevékenységének az eredményérõl, amelyet az (1) bekezdés
b) pontjának rendelkezései alapján folytat.”
3. § Az Etv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A tagállam állampolgárának nem minõsülõ, valamint az azzal azonos megítélés alá nem esõ, magyar állampolgársággal nem rendelkezõ személy akkor jogosult bizonyítványa vagy oklevele elismertetésére vagy honosíttatására – ide nem értve a továbbtanulási céllal történõ elismerést – ha a (2) bekezdésben foglaltak teljesítésén túlmenõen keresõtevékenység folytatása vagy családi együttélés
biztosítása céljából kiadott tartózkodási vízummal vagy
tartózkodási engedéllyel rendelkezik.”
4. § Az Etv. 9. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:
„(4) Nem hosszabbítható meg a IX. Fejezet szerinti eljárás határideje.”
5. § Az Etv. 11. § (1) bekezdésének a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Oktatási intézmény eljárása esetén az elsõfokú döntés
ellen az oktatásért felelõs miniszterhez lehet fellebbezni.”
6. § Az Etv. 21–42. §-a, valamint az azt megelõzõ cím
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„HARMADIK RÉSZ
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI JOG HATÁLYA ALÁ
TARTOZÓ ELISMERÉS
VI. Fejezet
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI JOG HATÁLYA ALÁ
TARTOZÓ ELISMERÉS KÖZÖS SZABÁLYAI,
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI JOG ALAPJÁN TÖRTÉNÕ
ELISMERÉS JOGI HATÁLYA
21. § (1) E rész rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a kérelmezõ
a) magyar állampolgár, valamely tagállam [28. § (1) bekezdés] állampolgára vagy azzal azonos megítélés alá esõ
személy [28. § (2) bekezdés],
b) a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratát valamely tagállamban szerezte, és
c) Magyarországon szabályozott szakmát szándékozik
gyakorolni, tekintet nélkül arra, hogy a szakmát önálló vállalkozóként vagy foglalkoztatottként kívánja-e gyakorolni, valamint hogy a szakma, illetve a kérelmezõ szabadfoglalkozású-e.
(2) A Második rész rendelkezéseit kell alkalmazni, ha
az (1) bekezdésben meghatározott feltételek közül valamelyik nem áll fenn.
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22. § (1) A Harmadik rész rendelkezéseinek alkalmazásával elismert külföldi szakmai képesítéssel rendelkezõ
személy megkezdheti annak a szakmának a magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett történõ gyakorlását,
amelyre a származási tagállamban felkészült, illetve
amelynek gyakorlására a származási tagállamban jogosult.
A szakmai képesítés Harmadik rész szerinti elismerése
nem jelenti a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat végzettségi szintjének elismerését.
(2) A Harmadik rész szerinti elismerés hatálya nem terjed
ki a továbbtanulásra.
(3) A kérelmezõ a szabályozott szakmát akkor gyakorolhatja, ha rendelkezik az adott szakma gyakorlásához
Magyarországon szükséges nyelvismerettel.
Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó
elismerés különös eljárási szabályai
23. § (1) Az eljárás megindítására irányuló, az eljáró hatósághoz benyújtandó kérelemhez a kérelmezõnek mellékelnie kell
a) az állampolgárságát igazoló közokirat másolatát,
b) az adott szakma gyakorlásának megkezdésére jogosító, képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratainak, szakmai alkalmassági bizonyítványainak, okleveleinek hiteles
másolatait és hiteles fordításait,
c) a szakmai tapasztalatáról szóló igazolást és ennek hiteles fordítását, amennyiben a szakmai tapasztalat igazolását e törvény elõírja, továbbá
d) az eljárási díj megfizetését tanúsító okiratot.
(2) A tagállam állampolgárával azonos megítélés alá esõ
kérelmezõnek – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – kérelméhez mellékelnie kell
a) a tartózkodási jogot igazoló okmány másolatát,
b) a kutatási célú tartózkodási vízum, illetve tartózkodási engedély másolatát,
c) a bevándorlási engedély, illetve a letelepedett jogállást igazoló okmány másolatát.
(3) Az eljáró hatóság elõírhatja, hogy a kérelmezõ a
szükséges mértékben szolgáltasson információt tanulmányairól azzal a céllal, hogy meg lehessen állapítani, van-e
lényeges eltérés a kérelmezõ képzése és az elõírt hazai
képzés között. Amennyiben a kérelmezõ nem rendelkezik
ezekkel az információkkal, az eljáró hatóság megkeresi a
származási tagállam információs szolgálatát, illetékes hatóságát vagy más illetékes testületét.
24. § (1) Ha a kérelem a VIII. Fejezet hatálya alá tartozik, a kérelmezõnek be kell benyújtania a szakmai
tapasztalatát és annak idõtartamát igazoló tagállami igazolást is.
(2) Ha a kérelem a IX. Fejezet hatálya alá tartozik, az eljáró hatóság elõírhatja, hogy a kérelmezõ nyújtson be
olyan tagállami igazolást, amely azt tanúsítja, hogy a kérelmezõ képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata a
IX. Fejezet hatálya alá tartozik.
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25. § Az eljáró hatóság a kérelmezõt a kérelem kézhezvételétõl számított 30 napon belül tájékoztatja a kérelem
kézhezvételérõl.
Valamely tagállamban kiállított okiratok
felhasználása
26. § (1) Ha az adott szakma gyakorlásának valamely
körülmény igazolása a feltétele, az eljáró hatóság ennek
igazolására a kérelmezõt felhívja. Az eljáró hatóság a
szakma gyakorlásához elõírt körülmény megfelelõ igazolásaként fogadja el a származási tagállam illetékes hatósága által e körülményrõl kiállított igazolást, illetve – ha
adott tagállamban az adott tényrõl ilyen hatósági igazolás
nem állítható ki – a származási tagállamban arra feljogosított más hatóság vagy szakmai szervezet által hitelesként
igazolt nyilatkozatot vagy – ha a származási tagállam jogrendje azt elismeri – esküt.
(2) Ha az eljáró hatóság a kérelmezõ számára egészségi
állapotára vonatkozó igazolás benyújtását írja elõ, ennek a
kérelmezõ a származási tagállamban ezek igazolására
szolgáló iratok benyújtásával is eleget tehet.
(3) Ha a származási tagállam nem írja elõ a szakmát
gyakorolni szándékozó személynek a (2) bekezdés szerinti
követelmény teljesítését, az eljáró hatóság elfogadja a
származási tagállam illetékes hatósága által kiállított, a
kérelmezõ egészségi állapotára vonatkozó, a Magyarországon elõírt tartalmú igazolást.
(4) Az eljáró hatóság elfogadja a kérelmezõ pénzügyi
helyzetére vonatkozó, a származási tagállam pénzintézete
által kiállított igazolást is.
(5) Ha valamely szabályozott szakmát Magyarországon
csak megfelelõ felelõsségbiztosítással lehet gyakorolni, az
eljáró hatóság ennek igazolásaként elfogadja a származási
tagállam biztosítóintézetének az igazolását is, amennyiben
az megfelel a magyar jogszabályok által elõírtaknak.
(6) Az e §-ban meghatározott igazolások hiteles fordítása és hiteles másolata az eredeti igazolások kiállítását követõ három hónapon belül használható fel a Harmadik
Rész szerinti eljárásban.
(7) Az eljáró hatóság, illetve az elõzetes ellenõrzést végzõ
hatóság a birtokába került információkat zártan kezeli.
(8) Az eljáró hatóság, illetve az elõzetes ellenõrzést végzõ hatóság megalapozott kétség esetén a kérelmezõ képzés
sikeres elvégzését tanúsító okiratának és más tanúsítványainak hitelességét illetõen megkeresést intézhet a származási tagállam illetékes hatóságához. Az eljáró hatóság,
illetve az elõzetes ellenõrzést végzõ hatóság abban az esetben is megkeresheti a származási tagállam illetékes hatóságát, ha az kétséges, hogy a kérelmezõ képzése megfelel-e a minimális képzési követelményeknek.
(9) Ha a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratot valamely tagállamban állították ki, de a képzésre egészben
vagy részben valamely más tagállamban került sor, az eljáró hatóság megkeresheti a származási tagállam illetékes
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hatóságát, amennyiben megalapozott kétség merül fel abban
a tekintetben, hogy
a) a kihelyezett képzést folytató oktatási intézmény elismert oktatási intézménynek minõsül-e a származási tagállamban,
b) a kihelyezett képzést folytató oktatási intézmény
ugyanolyan képzést nyújt-e valamely más tagállamban,
mint amilyet ez az oktatási intézmény a származási tagállamban nyújt,
c) a kihelyezett képzést folytató oktatási intézmény
által kiállított, képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat
ugyanazokat a szakmai jogosultságokat ruházza-e át, mint
amelyeket a teljes egészében a származási tagállam területén folytatott képzés sikeres elvégzésérõl kiállított okirat
révén szerzett volna a kérelmezõ.
A szakmai cím és a képzés sikeres elvégzését tanúsító
okirat által tanúsított cím használata
27. § (1) Ha a kérelmezõ teljesíti a szabályozott szakma
gyakorlásának feltételeit, akkor az eljáró hatóság biztosítja
számára azt a jogot, hogy használhassa Magyarországon a
szakmának megfelelõ magyar szakmai megnevezést, címet. A kérelmezõ a szabályozott szakmát magyar szakmai
megnevezés, cím használatával gyakorolja.
(2) Állatorvos, általános orvos, fogorvos vagy jogász
szakképzettség elismerése esetén az eljáró hatóság a kérelmezõt a doktori cím használatára is feljogosítja.
(3) Ha a kérelmezõ teljesíti a szabályozott szakma gyakorlásának feltételeit, akkor az eljáró hatóság biztosítja
számára azt a jogot, hogy az adott idegen nyelven használhassa a külföldi képzése során megszerzett tudományos
vagy szakmai címét, illetve annak rövidítését. Ha a kérelmezõ idegen nyelvû tudományos vagy szakmai címe, illetve annak rövidítése összetéveszthetõ valamely olyan magyar tudományos vagy szakmai címmel, illetve annak rövidítésével, amelynek megszerzése további hazai képzést
igényel, de ilyen képzésben a kérelmezõ nem vett részt,
akkor az eljáró hatóság elõírhatja, hogy a kérelmezõ idegen nyelvû tudományos vagy szakmai címét, illetve annak
rövidítését az eljáró hatóság által meghatározott formában
használja.
(4) Az eljáró hatóság kikötheti, hogy a (3) bekezdés szerinti címet annak az intézménynek vagy vizsgáztató hatóságnak a neve kövesse, amely a címet odaítélte.
Értelmezõ rendelkezések
28. § E rész alkalmazásában a következõ fogalmak esetén
az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni.
(1) Tagállamnak minõsül a Magyar Köztársaság kivételével az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogokat élvez.
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(2) A tagállam állampolgárával azonos megítélés alá
esik
a) a tagállam állampolgárának, valamint a magyar állampolgárnak külön törvény szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezõ családtagja,
b) a kutatás céljából tartózkodási vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár, valamint
c) a bevándorolt, illetve letelepedett jogállású személy
is.
(3) Szabályozott szakmának minõsül az olyan szakmai
tevékenység vagy szakmai tevékenységek csoportja,
amelynek a megkezdését, folytatását vagy meghatározott
módon történõ folytatását jogszabály, közvetlenül vagy
közvetve, meghatározott szakmai képesítés birtoklásához
köti, továbbá, amelyet külön jogszabály szabályozott
szakmának minõsít. A szakma meghatározott módon történõ gyakorlásának minõsül különösen az, ha jogszabály
meghatározott szakmai cím használatát meghatározott képesítés birtoklásához köti.
(4) Az adott szabályozott szakma gyakorlásához Magyarországon elõírt okirat megszerzéséhez vezetõ képzés
és a kérelmezõ által elvégzett képzés közötti lényeges eltérésnek az minõsül, ha a kérelmezõ a képesítési követelményekben meghatározott, és az adott szakma magyarországi
gyakorlásához okvetlenül szükséges ismeretanyagot lényegesen rövidebb ideig vagy jelentõsen eltérõ tartalommal
tanulta képzése során.
(5) Képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak minõsül az az okirat, amelyet valamely tagállam illetékes hatósága jogszerûen bocsátott ki olyan képzés sikeres elvégzésérõl, amely túlnyomórészt valamely tagállam területén
folyt. A harmadik ország által kibocsátott okirat akkor minõsül képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak, ha birtokosa annak a tagállamnak a területén, amely a szóban
forgó okiratot elismerte, hároméves, az említett tagállam
által igazolt szakmai tapasztalatot szerzett.
(6) Képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratok – az
alább meghatározott sorrend szerint – a következõk (a sorrendben utóbb álló okirat az azt közvetlenül megelõzõnél
egy szinttel magasabb szintû képzést tanúsít):
a) 1. szint
Képzettségi tanúsítványnak minõsül az a képzés sikeres
elvégzését tanúsító okirat, amelyet valamely tagállam illetékes hatósága jogszerûen bocsátott ki, és
aa) olyan képzést tanúsít, amely nem minõsül a 2., 3.,
4. és 5. szint szerinti képzésnek,
ab) elõzetes képzés nélkül letett vizsgát tanúsít,
ac) a szakmának valamely tagállamban három egymást
követõ éven át teljes munkaidõben történõ gyakorlását
vagy ezzel azonos idõtartamban a kérelem benyújtását
megelõzõ tíz év folyamán részmunkaidõben történõ gyakorlását tanúsítja, vagy
ad) általános, illetve középiskolai végzettséget tanúsít.
b) 2. szint
Bizonyítványnak minõsül az a középfokú képzés sikeres
elvégzését tanúsító okirat, amely
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ba) általános jellegû képzést tanúsít, és amelyet a
3. szint szerinti képzéstõl eltérõ szakmai jellegû képzés
egészít ki, amennyiben ez elõírás volt, feltéve, hogy a bizonyítvány azt is tanúsítja, hogy a bizonyítvány birtokosa
a képzés mellett a szakmai gyakorlatot is sikeresen elvégezte, amennyiben ez elõírás volt, vagy
bb) mûszaki, illetve egyéb szakmai jellegû képzést tanúsít, és amelyet a 3. szint szerinti képzéstõl eltérõ szakmai jellegû képzés egészít ki, amennyiben ez elõírás volt,
feltéve, hogy a bizonyítvány azt is tanúsítja, hogy a bizonyítvány birtokosa a képzés mellett a szakmai gyakorlatot
is sikeresen elvégezte, amennyiben ez elõírás volt.
c) 3. szint
Végbizonyítványnak minõsül az a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat, amely
ca) a 4. és az 5. szint alá nem tartozó olyan legalább
egyéves vagy azzal egyenértékû idõtartamú részidõs
képzést tanúsít, amely megkezdésének elõfeltétele a felsõoktatásban való továbbtanulásra jogosító középfokú
végzettség megléte volt, vagy
cb) ezzel egyenértékû, a középfokú iskolai képzés második ciklusának befejezését, valamint az e középfokú
végzettségre épülõ képzés mellett adott esetben megkövetelt szakmai képzés elvégzését tanúsítja, vagy
cc) külön jogszabályban meghatározott képzést tanúsít.
d) 4. szint
Diplomának minõsül az a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat, amely tanúsítja, hogy birtokosa sikeresen elvégezte a középfokú végzettségre épülõ, legalább három-,
de legfeljebb négyéves vagy azzal egyenértékû idõtartamú
részidõs képzést egyetemen, más felsõoktatási intézményben vagy azonos képzési szintet nyújtó egyéb intézményben, illetve amely azt is tanúsítja, hogy a diploma birtokosa a felsõfokú képzés mellett a szakmai gyakorlatot is sikeresen elvégezte, amennyiben ez elõírás volt.
e) 5. szint
Oklevélnek minõsül az a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat, amely tanúsítja, hogy birtokosa négy évnél
hosszabb vagy annak megfelelõ idõtartamú részidõs felsõfokú képzést sikeresen elvégzett valamely egyetemen, más
felsõoktatási intézményben vagy azonos képzési szintet
nyújtó egyéb intézményben, illetve amely azt is tanúsítja,
hogy az oklevél birtokosa a felsõfokú képzés mellett a
szakmai gyakorlatot is sikeresen elvégezte, amennyiben ez
elõírás volt.
(7) Képzés sikeres elvégzését tanúsító és azzal azonos
szintû okiratnak minõsül továbbá:
a) az az okirat vagy okiratok összessége, amelyet valamely tagállam illetékes hatósága a tagállamban vagy egy
más tagállamban elfogadott képzés sikeres befejezését
követõen állított ki, és amelyet az adott tagállam illetékes
hatósága vagy jogszabálya valamely szabályozott szakma
gyakorlása vagy a nem szabályozott szakma gyakorlására
történõ felkészítés szempontjából a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirattal egyenértékûnek ismert el, illetve
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b) az az okirat, amely önmagában már nem felelne meg
a származási tagállamban a szabályozott szakma gyakorlására elõírt követelményeknek, de az okirat birtokosa korábban szerzett jogai révén a szabályozott szakma gyakorlására jogosult. A képzés sikeres elvégzését tanúsító és a
magasabb szintû okirattal egyenértékûnek minõsül különösen az a korábban szerzett és alacsonyabb szintû okirat,
amely a származási tagállamban valamely szabályozott
szakma gyakorlását még abban az esetben is lehetõvé teszi
az okirat birtokosa számára, ha a származási tagállam
utóbb magasabb szintû képzés sikeres elvégzését tanúsító
okirat birtokolásához kötötte a szabályozott szakma gyakorlását.
(8) Szakmai képesítésnek minõsül a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat, a képzettségi tanúsítvány és a
szakmai tapasztalat.
(9) A kérelmezõ által gyakorolni kívánt hazai szabályozott szakma akkor egyezik meg azzal a szakmával, amelynek a gyakorlására a kérelmezõ felkészült a származási
tagállamában, ha a szakmához tartozó szakmai tevékenységek összehasonlíthatóak.
(10) Származási tagállamnak az a tagállam minõsül,
amelyben a kérelmezõ szakmai képesítését megszerezte.
(11) Szabályozott képzésnek minõsül az olyan képzés,
amely, ha ez az adott tagállamban követelmény, gyakorlati
képzéssel, gyakornoki idõ vagy szakmai gyakorlat teljesítésével egészül ki, és
a) amelynek követelményeit valamely szakma gyakorlására való felkészítés céljából határozták meg, vagy
b) amelynek rendjét valamely tagállam jogszabályai
vagy közigazgatási elõírásai határozzák meg, vagy amelynek felügyelete, illetve jóváhagyása az erre kijelölt illetékes
hatóság feladata.
(12) Szakmai tapasztalatnak minõsül valamely szakmának valamely tagállamban történõ tényleges és jogszerû
gyakorlása.
(13) Alkalmazkodási idõszaknak minõsül valamely
szabályozott szakma Magyarországon történõ gyakorlása
az adott szakma képesített szakemberének felügyeletével.
Az eljáró hatóság elõírhatja, hogy a kérelmezõ a szakma
gyakorlása mellett képzésben is vegyen részt. Az alkalmazkodási idõszakot az eljáró hatóság által meghatározott
módon értékelni kell.
(14) Alkalmassági vizsgának minõsül az olyan, magyar
nyelvû elméleti, illetve gyakorlati vizsga, amelyet az eljáró hatóság abból a célból szervez, hogy felmérje a kérelmezõ szakmai tudását és képességét a szabályozott szakma Magyarországon történõ gyakorlása szempontjából.
Az eljáró hatóság összeállítja azoknak a tantárgyaknak a
jegyzékét, amelyek részét képezik a Magyarországon elõírt képesítés megszerzéséhez szükséges képzésnek, de a
kérelmezõ képzésének nem voltak részei. Figyelemmel
arra, hogy a kérelmezõ valamely tagállamban képesített
szakember, a vizsga követelményei csak olyan ismeretek
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számonkérésére vonatkozhatnak, amelyek a tevékenység
Magyarországon történõ folytatásához elengedhetetlenek.
(15) Gazdálkodó szervezet vezetõjének minõsül
a) a gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõje, az
önálló telephelyû szervezeti egység vezetõje,
b) a gazdálkodó szervezet tulajdonosa és az a) pont
szerinti személy helyettese, ha jogai és kötelezettségei
egyébként megfelelnek a képviselt személyének, és
c) az olyan kereskedelmi-mûszaki jellegû munkakört
betöltõ személy, aki a gazdálkodó szervezet egy vagy több
szervezeti egységét irányítja.
(16) Minimális képzési követelménynek minõsül az
európai közösségi jog által valamely képzésre megszabott
képesítési elõírás.
(17) Hiteles fordításnak minõsül a 7. § (4) bekezdésében
foglaltak mellett az a magyar fordítás is, amely hitelesnek
minõsül valamely tagállam joga szerint.
VII. Fejezet
A KÉPZÉS SIKERES ELVÉGZÉSÉT TANÚSÍTÓ
OKIRATOK ELISMERÉSÉNEK ÁLTALÁNOS
RENDSZERE
29. § (1) E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a
kérelmezõ akár önálló vállalkozóként, akár foglalkoztatottként, szakmai képesítés birtoklásához kötött szabályozott szakmát szándékozik gyakorolni Magyarországon, és
az elismerés nem tartozik e törvény VIII., IX. vagy X. Fejezetének hatálya alá.
(2) Ha a VIII., IX. vagy X. Fejezet szabályai azért nem alkalmazhatók, mert a kérelmezõ szakmai képesítése nem felel
meg az adott fejezetben foglalt feltételeknek, akkor az elismerésre e fejezet szabályait kell megfelelõen alkalmazni.
30. § (1) Ha valamely szabályozott szakma gyakorlása
Magyarországon szakmai képesítés birtoklásához kötött, a
kérelmezõ szakképzettsége a szabályozott szakma gyakorlásának engedélyezésére vonatkozó jogszabályok által
elõírt szakképzettséggel akkor minõsül egyenértékûnek,
ha a kérelmezõ a Magyarországon elõírt képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat szintjénél legfeljebb egy szinttel
alacsonyabb szintû képzés sikeres elvégzését tanúsító
olyan okirattal vagy képzettségi tanúsítvánnyal rendelkezik, amely feljogosítja ugyanazon szakma gyakorlására a
származási tagállamban.
(2) Az (1) bekezdés szerinti okiratnak tekintendõ az
olyan, a (3) bekezdésnek megfelelõ képzettségi tanúsítvány vagy képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat is,
amelyet egy olyan tagállam illetékes hatósága állított ki,
amely az adott szakmát nem szabályozza, feltéve, hogy a
kérelmezõ az adott szakmát valamely tagállamban a kérelem benyújtását megelõzõ tíz évben legalább két évig teljes
munkaidõben gyakorolta.
(3) A képzettségi tanúsítvány vagy a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat akkor felel meg a (2) bekezdésben
foglaltaknak, ha
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a) azt vagy azokat valamely tagállam illetékes hatósága
jogszerûen állította ki,
b) a Magyarországon elõírt képzés sikeres elvégzését
tanúsító okirat szintjénél legfeljebb egy szinttel alacsonyabb szintû képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak
vagy képzettségi tanúsítványnak minõsül, és
c) tanúsítja, hogy birtokosa felkészült az adott szakma
gyakorlására.
(4) A (2) bekezdés szerinti kétéves szakmai tapasztalat
nem követelhetõ meg, ha a képzettségi tanúsítvány vagy képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat szabályozott képzést
vagy külön jogszabályban meghatározott képzést tanúsít.
31. § (1) Az eljáró hatóság három évnél nem hosszabb
alkalmazkodási idõszakot vagy alkalmassági vizsgát írhat
elõ,
a) ha a kérelmezõ képzésének idõtartama legalább egy
évvel rövidebb az adott szabályozott szakma gyakorlásához Magyarországon elõírt képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat megszerzéséhez szükséges idõtartamnál,
b) ha a kérelmezõ képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratához vezetõ képzés lényegesen eltér az adott szabályozott
szakma gyakorlásához Magyarországon elõírt képzés sikeres
elvégzését tanúsító okirathoz vezetõ képzéstõl, vagy
c) ha Magyarországon a szabályozott szakma egy vagy
több olyan szabályozott szakmai tevékenységet is magában foglal, amely abban a tagállamban, amelyben a képzés
sikeres elvégzését tanúsító okiratot vagy képzettségi tanúsítványt kiállították, nem része a szakmának, feltéve, hogy
az adott szakmai tevékenység folytatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeret megszerzése kifejezetten része a hazai képzésnek, a kérelmezõ képzésének azonban
nem volt.
(2) Az eljáró hatóság biztosítja, hogy a kérelmezõ választhasson az alkalmazkodási idõszak és az alkalmassági
vizsga között.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól az eljáró hatóság külön jogszabályban meghatározott esetben térhet el. Az eljáró hatóság akkor is eltérhet a (2) bekezdésben foglaltaktól, ha olyan szakmáról van szó, amelynek gyakorlása
megköveteli a magyar jog pontos ismeretét, és amelynek
állandó és lényeges része a magyar jogra vonatkozó tanácsadás. Ebben az esetben az eljáró hatóság dönti el,
hogy a kérelmezõt alkalmazkodási idõszak vagy alkalmassági vizsga teljesítésére kötelezi.
(4) Az eljáró hatóság az (1) bekezdés szerinti döntése
során figyelembe veszi az arányosság elvét, így az alkalmazkodási idõszak vagy alkalmassági vizsga elõírása elõtt
megvizsgálja, hogy a kérelmezõ valamely tagállamban
vagy más államban szerzett szakmai tapasztalatából származó ismeretei részben vagy egészben nem pótolják-e a
képzés során a tanulmányi követelmények lényeges eltérése miatt meg nem szerzett ismereteket. Ha az eljáró hatóság alkalmazkodási idõszak teljesítését írja elõ, figyelembe veszi a kérelmezõ elõzõ mondat szerinti készségeit
és szaktudását is.
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Az alkalmazkodási idõszak és az alkalmassági vizsga
mellõzése a közös követelményrendszer alapján
32. § Ha valamely Magyarországon szabályozott szakma külön jogszabályban meghatározott közös követelményrendszer hatálya alá tartozik, az eljáró hatóság nem
írhatja elõ alkalmazkodási idõszak vagy alkalmassági
vizsga teljesítését.
VIII. Fejezet
A SZAKMAI TAPASZTALAT ELISMERÉSE
33. § E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a kérelmezõ akár önálló vállalkozóként, akár foglalkoztatottként külön jogszabályban meghatározott tevékenységet
szándékozik folytatni Magyarországon.
34. § (1) Ha a külön jogszabályban meghatározott tevékenység Magyarországon szabályozott szakmai tevékenység, a kérelmezõ a szabályozott szakmai tevékenység folytatására akkor jogosult, ha a tevékenységet valamely tagállamban
a) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként hat egymást követõ éven keresztül folytatta,
b) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként három egymást követõ éven
keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelõzõen legalább hároméves, a tevékenység
folytatására felkészítõ, a tagállam által elismert vagy szakmai
szervezet által elfogadott képzésben részesült,
c) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként négy egymást követõ éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelõzõen legalább kétéves, a tevékenység
folytatására felkészítõ, a tagállam által elismert vagy szakmai
szervezet által elfogadott képzésben részesült,
d) önálló vállalkozóként három egymást követõ éven
keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy foglalkoztatottként
további öt éven keresztül folytatta az adott tevékenységet,
vagy
e) gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõjeként öt
egymást követõ éven keresztül folytatta, amely idõtartamból legalább három éven keresztül egy vagy több szervezeti egység vezetõjeként mûszaki munkakört töltött be, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelõzõen
legalább hároméves, a tevékenység folytatására felkészítõ,
a tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült.
(2) A szabályozott szakmai tevékenység folytatását az
(1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott esetben az
eljáró hatóság nem engedélyezi, ha a kérelmezõ a tevékenységet a kérelem benyújtását megelõzõ tíz évben nem
folytatta.
(3) Az (1) bekezdés e) pontja nem alkalmazható a fodrászatokban végzett tevékenységekre.
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35. § (1) Ha a külön jogszabályban meghatározott tevékenység Magyarországon szabályozott szakmai tevékenység, a kérelmezõ a szabályozott szakmai tevékenység folytatására akkor jogosult, ha a tevékenységet valamely tagállamban
a) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként öt egymást követõ éven keresztül folytatta,
b) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként három egymást követõ éven
keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelõzõen legalább hároméves, a tevékenység
folytatására felkészítõ, a tagállam által elismert vagy szakmai
szervezet által elfogadott képzésben részesült,
c) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként négy egymást követõ éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelõzõen legalább kétéves, a tevékenység
folytatására felkészítõ, a tagállam által elismert vagy szakmai
szervezet által elfogadott képzésben részesült,
d) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként három egymást követõ éven
keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy foglalkoztatottként
további öt éven keresztül folytatta az adott tevékenységet,
e) foglalkoztatottként öt egymást követõ éven keresztül
folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését
megelõzõen legalább hároméves, a tevékenység folytatására felkészítõ, a tagállam által elismert vagy szakmai
szervezet által elfogadott képzésben részesült, vagy
f) foglalkoztatottként hat egymást követõ éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelõzõen legalább kétéves, a tevékenység folytatására felkészítõ, a tagállam által elismert vagy szakmai
szervezet által elfogadott képzésben részesült.
(2) A szabályozott szakmai tevékenység folytatását az
(1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott esetben az
eljáró hatóság nem engedélyezi, ha a kérelmezõ a tevékenységet a kérelem benyújtását megelõzõ tíz évben nem
folytatta.
36. § (1) Ha a külön jogszabályban meghatározott tevékenység Magyarországon szabályozott szakmai tevékenység, a kérelmezõ a szabályozott szakmai tevékenység folytatására akkor jogosult, ha a tevékenységet valamely tagállamban
a) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként három egymást követõ éven
keresztül folytatta,
b) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként két egymást követõ éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelõzõen a tevékenység folytatására felkészítõ, a tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által
elfogadott képzésben részesült,
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c) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként két egymást követõ éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy foglalkoztatottként további három éven keresztül folytatta az adott tevékenységet, vagy
d) foglalkoztatottként három egymást követõ éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelõzõen a tevékenység folytatására felkészítõ, a tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által
elfogadott képzésben részesült.
(2) A szabályozott szakmai tevékenység folytatását az
(1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetben az
eljáró hatóság nem engedélyezi, ha a kérelmezõ a tevékenységet a kérelem benyújtását megelõzõ tíz évben nem
folytatta.
IX. Fejezet
A KÉPZÉS SIKERES ELVÉGZÉSÉT TANÚSÍTÓ EGYES
OKIRATOK FELTÉTEL NÉLKÜLI ELISMERÉSE
37. § (1) Az eljáró hatóság e fejezet rendelkezései alapján a külön jogszabályokban meghatározott általános orvosi, szakorvosi, ápolói, szülésznõi, fogorvosi, fogszakorvosi, állatorvosi, gyógyszerészi, valamint okleveles építészmérnöki képzés elvégzését tanúsító, a minimális közös
képzési követelményekkel összhangban kiállított okiratokat az adott szakma gyakorlásának megkezdése szempontjából a megfelelõ hazai szakképzettséggel egyenértékûként
feltétel nélkül ismeri el.
(2) Ha külön jogszabály elõírja, hogy
a) az (1) bekezdés szerinti okiratot meghatározott illetékes hatóságnak kell kiállítania, vagy
b) az (1) bekezdés szerinti okirat csak külön jogszabályban meghatározott igazolással együtt tartozik az
(1) bekezdés hatálya alá,
az eljáró hatóság csak akkor ismeri el az (1) bekezdés szerint a képzés elvégzését tanúsító okiratot, ha a kérelmezõ
képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata e bekezdés
a) vagy b) pontjának is megfelel.
X. Fejezet
A SZABAD SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS
38. § (1) E fejezet rendelkezéseinek megfelelõen a valamely más tagállamban (a továbbiakban: letelepedés szerinti tagállam) jogszerûen letelepedett szolgáltatásnyújtó
jogosult Magyarországon is az ugyanazon szakma körébe
tartozó szolgáltatást nyújtani.
(2) Ha a szolgáltatásnyújtás a szolgáltatásnyújtó helyváltoztatásával jár, a szolgáltatásnyújtó akkor jogosult
Magyarországon is az ugyanazon szakma körébe tartozó
szolgáltatást nyújtani,
a) ha a letelepedés szerinti tagállamban is jogosult az
adott szabályozott szakma gyakorlására, vagy
b) ha a letelepedés szerinti tagállamban az adott szakma
nem szabályozott szakma, úgy a szolgáltatásnyújtást
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megelõzõ tíz év folyamán legalább két évig folytatta a tevékenységet.
(3) A (2) bekezdés szerinti kétéves szakmai tapasztalat
nem követelhetõ meg a szolgáltatásnyújtótól, ha a szakma
szabályozott szakmának vagy a szakma gyakorlására felkészítõ képzés szabályozott képzésnek minõsül.
(4) A szolgáltatásnyújtó akkor élhet a szabad szolgáltatásnyújtás jogával, ha a szolgáltatásnyújtó Magyarországra a szakma átmeneti és alkalmi jellegû gyakorlása céljából érkezik. A szolgáltatásnyújtás átmeneti és alkalmi jellegét esetenként kell megállapítani, elsõsorban a szolgáltatás idõtartamát, gyakoriságát, rendszerességét és folytonosságát véve figyelembe.
(5) Ha a szolgáltatásnyújtás a szolgáltatásnyújtó Magyarországon való tartózkodásával jár, akkor a szolgáltatásnyújtásra a szakmai képesítéshez közvetlenül kapcsolódó hazai szakmai, jogi, közigazgatási és szakmai magatartási szabályokat kell alkalmazni. A szakmához tartozó tevékenységi kör meghatározása, a szakmai címek használata, a fogyasztóbiztonsággal és a fogyasztóvédelemmel
közvetlenül és konkrétan összefüggõ súlyos mulasztásokra vonatkozó fegyelmi rendelkezések tekintetében
szintén a magyar jogszabályokat és etikai szabályokat kell
alkalmazni.
A szolgáltatásnyújtó mentességei
39. § (1) A szolgáltatásnyújtó mentesül az alábbi, más
jogszabály által elõírt követelmények teljesítése alól:
a) valamely szakmai szervezet vagy testület engedélyének beszerzése, szakmai szervezet vagy testület általi
nyilvántartásba vétel vagy szakmai szervezetben vagy testületben tagság betöltése. A hatályos hazai fegyelmi rendelkezések alkalmazásának megkönnyítése érdekében
jogszabály elõírhatja a szolgáltatásnyújtónak szakmai szervezet vagy testület általi automatikus és ideiglenes nyilvántartásba vételét vagy tagságát, feltéve, hogy az ilyen
nyilvántartásba vétel, illetve tagság nem késlelteti és nem
nehezíti a szolgáltatás nyújtását, valamint nem ró további
költséget a szolgáltatásnyújtóra;
b) társadalombiztosítási szervnél történõ nyilvántartásba vétel a biztosított személyek javára végzett tevékenységekre vonatkozó elszámolás céljából.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szolgáltatásnyújtó a 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételével, illetve annak megújításával, illetve a 40. § (2) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott, a
nyilatkozattal együtt benyújtandó egyéb iratoknak az eljáró hatóság részére történõ eljuttatásával eleget tesz az
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott elõírásoknak.
(3) A szolgáltatásnyújtó elõzetesen, illetve sürgõs esetben utólag tájékoztatja az (1) bekezdés b) pontja szerinti
társadalombiztosítási szervet az általa nyújtott szolgáltatásokról.
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A szolgáltatásnyújtó helyváltoztatása esetén
benyújtandó nyilatkozat, a külföldi és a hazai szakmai
cím használata, a szolgáltatásnyújtó szakmai
képesítésének ellenõrzése
40. § (1) Ha a szolgáltatásnyújtás Magyarországon történõ tartózkodással jár, jogszabály elõírhatja, hogy a szolgáltatásnyújtó a szolgáltatásnyújtását megelõzõen írásban
nyilatkozatot tegyen.
(2) Külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni a
szolgáltatásnyújtó nyilatkozatának tartalma, a nyilatkozat
esetleges megújítása, valamint a nyilatkozattal együtt benyújtandó iratok tekintetében; a szolgáltatásnyújtó azonban
az elõírt nyilatkozatot bármilyen formában megteheti.
(3) A szolgáltatásnyújtó tevékenységét – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – idegen nyelvû szakmai címének
használatával folytatja. Ha a szolgáltatásnyújtó szakmai
címe összetéveszthetõ valamely magyar szakmai címmel,
a szolgáltatásnyújtó a tevékenységét úgy folytatja, hogy a
külföldi szakmai címet odaítélõ intézmény vagy vizsgáztató hatóság nevének feltüntetésével használja a külföldi
szakmai címet. Ha a szolgáltatásnyújtó letelepedés szerinti
tagállamában az adott szakmához nem tartozik szakmai
cím, a szolgáltatásnyújtó tevékenységét a képzés sikeres
elvégzését tanúsító okirata által tanúsított idegen nyelvû
címet használva folytatja.
(4) A szolgáltatásnyújtó a megfelelõ hazai szakmai címet használva folytatja tevékenységét, ha az a IX. Fejezet
hatálya alá tartozik.
41. § (1) Az olyan népegészségügyi vagy közbiztonsági
vonatkozású szabályozott szakmák esetében, amelyek
nem a IX. Fejezet hatálya alá tartoznak, jogszabály elõírhatja a szolgáltatásnyújtó szakmai képesítésének az elsõ
szolgáltatásnyújtást megelõzõ ellenõrzését. Az elõzetes ellenõrzés csak arra irányulhat, hogy megakadályozza a
szolgáltatás igénybe vevõje egészségének, illetve biztonságának a szolgáltatásnyújtó nem megfelelõ szakmai felkészültségébõl származó súlyos károsodását, illetve sérelmét, feltéve, hogy az ellenõrzés nem lépi túl a céljának eléréséhez szükséges mértéket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elõzetes ellenõrzést végzõ
eljáró hatóság a nyilatkozat és a nyilatkozattal együtt benyújtandó iratok beérkezését követõ harminc napon belül
határozatban dönt. Ha az eljáró hatóság a megadott határidõn belül nem hozza meg döntését, a szolgáltatásnyújtást
engedélyezettnek kell tekinteni.
(3) Az elõzetes ellenõrzést végzõ hatóság határozatában
a) eltekinthet az elõzetes ellenõrzéstõl,
b) a szolgáltatásnyújtást engedélyezi,
c) a szolgáltatásnyújtást az (5) bekezdés szerinti feltétellel engedélyezi, vagy
d) a szolgáltatás nyújtását megtiltja, ha az engedély
megadásának jogszabályi feltételei hiányoznak.
(4) Indokolt esetben az elõzetes ellenõrzést végzõ hatóság vezetõje az eljárási határidõt harminc nappal meghosszabbíthatja.
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(5) Amennyiben lényeges eltérés van a szolgáltatásnyújtó szakmai képesítése és a hazai jogszabály által elõírt
szakmai képesítés között, és ez az eltérés olyan mértékû,
hogy az veszélyt jelent a közegészségre vagy a közbiztonságra, az elõzetes ellenõrzést végzõ hatóság elõírhatja a
szolgáltatásnyújtó részére, hogy – elsõsorban alkalmassági vizsga letételével – bizonyítsa, hogy a hiányzó ismereteket vagy szaktudást más módon megszerezte.
(6) Az elõzetes ellenõrzést végzõ hatóság a szolgáltatás
nyújtását a (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti határozat
meghozatalától, illetve a c) pont szerinti feltétel bekövetkeztétõl számított harminc napon belül engedélyezi.
(7) Ha az elõzetes ellenõrzést végzõ hatóság ellenõrizte
a külföldi szakmai képesítést, a szolgáltatásnyújtó a megfelelõ hazai szakmai cím használatával folytatja tevékenységét.
A szolgáltatás igénybe vevõjének tájékoztatása
42. § Ha a szolgáltatásnyújtás a letelepedés szerinti tagállam szakmai címének vagy a képzés sikeres elvégzését
tanúsító okirat által tanúsított címnek a használatával történik, a magyar és az európai közösségi jogban foglalt
egyéb tájékoztatási követelmények teljesítésén kívül a
szolgáltatásnyújtó a szolgáltatás igénybe vevõjét tájékoztatja a következõ adatokról is:
a) ha a szolgáltatásnyújtó szerepel cégnyilvántartásban
vagy hasonló nyilvános jegyzékben, annak a nyilvántartásnak a neve, amelybe bejegyezték, a bejegyzés száma
vagy az adott nyilvántartásban szereplõ azonosító,
b) ha a szolgáltatásnyújtó tevékenysége a letelepedés
szerinti tagállamban engedélyköteles, az illetékes felügyeleti hatóság neve és címe,
c) annak a szakmai szövetségnek vagy hasonló testületnek a megnevezése, amely a szolgáltatásnyújtót nyilvántartásba vette,
d) a szolgáltatásnyújtó szakmai címe, vagy ha a letelepedés szerinti tagállamban nem létezik ilyen cím, a szolgáltatásnyújtó képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata
által tanúsított címe és annak a tagállamnak a megnevezése, amelyben azt megszerezte,
e) ha a szolgáltatásnyújtó hozzáadottértékadó-köteles
tevékenységet folytat, az Európai Tanácsnak a tagállamok
forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló irányelve 22. cikkének (1) bekezdésében meghatározott hozzáadottértékadó-azonosítószám és
f) a szolgáltatásnyújtónak a szakmai felelõsségére vonatkozó biztosítási fedezettel, valamint egyéb, egyéni
vagy kollektív védelemmel kapcsolatos adatai.”
7. § Az Etv. 64. § (10) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(10) Ha a nem tagállami állampolgár kérelmezõ – ide
nem értve a magyar állampolgárt, valamint a tagállami állampolgárral azonos megítélés alá esõ személyeket – az eljárásban
költségmentesség iránti igényt terjeszt elõ, az eljáró hatóság
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a kérelem megalapozottságának elbírálása céljából – a kérelmezõ egyidejû tájékoztatása mellett – kereseti, jövedelmi és
vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok továbbítását igényelheti a központi idegenrendészeti nyilvántartásból.”
8. § Az Etv. 67. § (1)–(3) bekezdésének a helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért, valamint a hazai
bizonyítványokról, oklevelekrõl és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítvány kiállításáért felelõs
szervet vagy szerveket, az elõzetes ellenõrzést végzõ hatóságot vagy hatóságokat, valamint a 4/A. §-ban meghatározott információs szolgálatot vagy szolgálatokat rendeletben kijelölje, továbbá rendeletben állapítsa meg azon szolgáltatásnyújtások körét, amelyek esetében a szolgáltatásnyújtó a szolgáltatásnyújtást megelõzõen írásbeli nyilatkozattételére kötelezett.
(2) Felhatalmazást kap az oktatásért felelõs miniszter,
hogy rendeletben hirdesse ki
a) a végbizonyítvánnyal egyenértékû képzések felsorolását,
b) azon hazai szakmai képesítések felsorolását, amelyek esetében az eljáró hatóság maga dönthet arról, hogy a
kérelmezõnek alkalmassági vizsgát vagy alkalmazkodási
idõszakot kell-e teljesítenie,
c) a közös követelményrendszer hatálya alá tartozó
szakmák felsorolását,
d) a 34. §-ban, a 35. §-ban és a 36. §-ban meghatározott, a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolását,
e) a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó nyilatkozatának
kötelezõ tartalmát, a nyilatkozat megújításának szabályait,
valamint a nyilatkozattal együtt benyújtandó iratok körét,
f) azon szervezetek felsorolását, amely tagjai által gyakorolt szakmák az európai közösségi jog alapján szabályozott szakmáknak minõsülnek.
(3) Felhatalmazást kap
a) az egészségügyért felelõs miniszter, hogy rendeletben hirdesse ki a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratok feltétel nélküli elismerésének szabályai alá tartozó általános orvosi, szakorvosi, ápolói, szülésznõi, fogorvosi,
fogszakorvosi és gyógyszerészi oklevelek és bizonyítványok megnevezését, az ezen okiratok birtokosaival azonos
jogállású személyek körét, valamint rendeletben állapítsa
meg az elismerési eljárás részletes szabályait,
b) az állategészségügyért felelõs miniszter, hogy rendeletben hirdesse ki az állatorvosi oklevelek megnevezését, az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek körét, valamint rendeletben állapítsa meg az elismerési eljárás részletes szabályait,
c) az építésügyért felelõs miniszter, hogy rendeletben
hirdesse ki az okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezését, az elõzõ okirat birtokosaival azonos jogállás alá
tartozó személyek körét, valamint rendeletben állapítsa
meg az elismerési eljárás részletes szabályait.”
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9. § (1) Az Etv. 69. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
69. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 74/556/EGK irányelve a toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézkedésekre, és az ilyen
termékek hivatásszerû használatával, beleértve a közvetítõk tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról,
b) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási
engedéllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról,
11. cikk (1) bekezdés c) pont és 21. cikk,
c) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK
ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl,
24. cikk,
d) az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismerésérõl, 1–20. cikk és
50–55. cikk, 57–64. cikk,
e) a Tanács 2005/71/EK irányelve (2005. október 12.)
a harmadik országbeli állampolgároknak az Európai Közösség területén folytatott tudományos kutatás céljából
való fogadására vonatkozó külön eljárásról, 12. cikk
a) pont.”
(2) Az Etv. 53/A. § (1) bekezdésének b) pontjában
„a 45–53. §” szövegrész helyébe „a VIII. Fejezet”, a
60/B. § (1) bekezdésében a „[30. § (6) bekezdés]” szövegrész helyébe a „[28. § (15) bekezdés]”, a 60/C. § (1) és
(2) bekezdésében „a 4. § (5) bekezdésben meghatározott”
szövegrész helyébe „a Kormány által kijelölt”, a 64. §
(8) bekezdésében a „IX. Fejezet” szövegrész helyébe a
„X. Fejezet” szövegrész lép.
10. § (1) Ez a törvény 2007. október 20-án lép hatályba,
rendelkezéseit a hatálybalépését követõen benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Etv. 7. § (5) bekezdése, 43–53. §-a, valamint
54–60. §-a, azzal, hogy e rendelkezéseket, valamint az
Etv. e törvény hatálybalépéséig hatályos 21–42. §-át alkalmazni kell, amennyiben az nemzetközi szerzõdésnek a
végrehajtásához szükséges. E törvény hatálybalépésével
egyidejûleg hatályát veszti továbbá az Etv. 67. § (4) bekezdése.
(3) A Magyar Köztársaságot a schengeni vívmányok
teljes körû alkalmazására felhatalmazó tanácsi határozatban meghatározott napon hatályát veszti az e törvény
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3. §-ával megállapított Etv. 6. §-ának (3) bekezdésébõl a
„tartózkodási vízummal, illetve” szövegrész, az e törvény
6. §-ával megállapított Etv. 23. § (2) bekezdés b) pontjában a „tartózkodási vízum, illetve” szövegrész, valamint
az e törvény 6. §-ával megállapított Etv. 28. § (2) bekezdésének b) pontjában a „tartózkodási vízummal, illetve” szövegrész.
11. § Ez a törvény a szakmai képesítések elismerésérõl
szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK
irányelve 1–20. cikkének és 50–55. cikkének, 57–64. cikkének való megfelelést szolgálja.

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2007. évi CXV.
törvény
az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással
összefüggõ törvények módosításáról*
1. § (1) Az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 19. §-ának a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[Az élelmiszerbiztonságért felelõs miniszter a Magyar
Élelmiszerkönyv]
„a) I. kötete elõírásainak és III. kötetének az Európai
Közösség irányelveinek átvételével készült elõírásainak
sorszámát, jelét, címét, a kötelezõ alkalmazás idõpontját,
és amennyiben közösségi irányelvet vesz át, annak számát
– a fogyasztóvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben – rendelettel kiadja, és az egyes elõírásokat a Magyar
Közlönyben közzéteszi,”
(2) Az Étv. 20. §-ának (3)–(5) bekezdései helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelõs miniszter, hogy a fogyasztóvédelemért felelõs miniszterrel együttes rendeletben szabályozza
a) az élelmiszerek jelölését a kereskedelemért felelõs
miniszterrel egyetértésben,
b) az élelmiszerek hatósági ellenõrzésének szabályait.
(4) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelõs
miniszter, hogy rendeletben szabályozza
a) az élelmiszer-elõállítás feltételeit,
b) az ivóvíz és az ásványvíz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályait,
c) a szükséges engedélyek és vizsgálatok díját, továbbá
a díjak megfizetésének és felhasználásának módjait, az
adópolitikáért felelõs miniszter egyetértésével, valamint

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. október 1-jei ülésnapján fogadta el.
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d) az élelmiszer-elõállítás és forgalomba hozatal élelmiszer-higiéniai feltételeit.
(5) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelõs
miniszter, hogy a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter
egyetértésével rendelettel kiadja a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezõ elõírásait.”
(3) Az Étv. 20. §-ának (8)–(12) bekezdései helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(8) Felhatalmazást kap
a) az egészségügyért felelõs miniszter, hogy az élelmiszerbiztonságért felelõs miniszterrel együttes rendeletben
szabályozza az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyagösszetételre és az egészségre vonatkozó állításokat,
b) az élelmiszerbiztonságért felelõs miniszter, hogy az
egészségügyért felelõs miniszterrel együttes rendeletben
szabályozza a technológiai segédanyagokat.
(9) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelõs
miniszter, hogy az egészségügyért felelõs miniszterrel
egyetértésben rendeletben szabályozza a vendéglátás higiéniai feltételeit.
(10) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelõs miniszter, hogy az egészségügyért felelõs miniszterrel
együttes rendeletben szabályozza az élelmiszerek mikrobiológiai szennyezettségének megengedhetõ mértékét, valamint a radioaktív és vegyi szennyezettséggel kapcsolatos
elõírásokat.
(11) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy az élelmiszerbiztonságért felelõs miniszterrel
egyetértésben rendeletben szabályozza
a) a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre,
b) az étrend-kiegészítõkre,
c) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb
anyagok élelmiszerekhez történõ hozzáadására
vonatkozó elõírásokat.
(12) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelõs
miniszter, hogy
a) rendeletben szabályozza a vendéglátó termékek elõállításának feltételeit,
b) az élelmiszerek forgalomba hozatalának feltételeit a
kereskedelemért felelõs miniszterrel, valamint a fogyasztóvédelemért felelõs miniszterrel együttes rendeletben
szabályozza.”
(4) Az Étv. 20. §-ának (14) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és egyidejûleg a § a következõ
(15) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülõ anyagok felhasználásának
szabályait.
(15) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter, hogy az élelmiszerbiztonságért felelõs miniszterrel, valamint az egészségügyért felelõs miniszterrel együttes
rendeletben szabályozza a Magyar Honvédség élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos feladatait.”
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2. § Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„a) a kereskedelemért felelõs miniszterrel egyetértésben
a vásári, a piaci és a vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi-járványügyi szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]
3. § (1) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi
CLXXVI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének 19. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben
állapítsa meg:]
„19. a kereskedelemért felelõs miniszterrel egyetértésben a vásári, a piaci és a vásárcsarnoki árusítás állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági szabályait;”
(2) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI.
törvény 47. §-a (2) bekezdésének 21. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben
állapítsa meg:]
„21. a közlekedésért felelõs miniszterrel egyetértésben
az állatok szállítására vonatkozó közösségi jogi elõírások
végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéseket;”
4. § A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-ának (3)–(6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a környezetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben
szabályozza
a) a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésére, a növényvédõ szer hatóanyagokra, a növényvédõ szerek osztályozására, tárolására, csomagolására, jelölésére, szállítására, visszaadására,
visszavételére, a növényvédõ szerek kísérleti célú felhasználására és annak feltételeire, valamint a növényvédõ szer
engedély fenntartási díjára és az engedélyezési eljárás díjának megosztására,
b) a termésnövelõ anyagok engedélyezésére, tárolására, forgalmazására és felhasználására vonatkozó részletes
szabályokat, továbbá
c) az állati hulladékokból készített komposztok mezõgazdasági területen történõ felhasználásának feltételeit.
(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a környezetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben
szabályozza a növényvédõ szerrel szennyezett csomagolóeszközök hulladékának kezelésére vonatkozó részletes
szakmai szabályokat.
(5) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
szabályozza a növényben, növényi termékben megengedhetõ növényvédõ szermaradék, illetõleg termésnövelõ
anyagból származó megengedett toxikus vegyi anyag tartalom értéket.
(6) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy – a környezetvédelemért felelõs miniszterrel és az adópolitikáért felelõs
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miniszterrel egyetértésben – a növényvédelmi igazgatási
szolgáltatási díjakat rendeletben szabályozza.”
5. § (1) A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény
35. §-a a következõ j) ponttal egészül ki:
[A jogszabályban hatáskörükbe utalt szabálysértési
ügyekben a szabálysértési hatóság jogkörét gyakorolják]
„j) az élelmiszer-biztonsági szerv.”
(2) A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény
134. §-a (2) bekezdésének d)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Helyszíni bírság kiszabására jogosult]
„d) a 35. § a)–h) és j) pontjaiban felsorolt szervek részérõl eljáró személy;
e) a talajvédelmi hatóság, az állategészségügyi hatóság
erre feljogosított dolgozója;”
6. § A takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény
18. §-ának (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„c) a megengedettnél nagyobb mértékben a gyártmánylapban, illetve a jelölésen vagy a kísérõ okmányon feltüntetett értékektõl eltérõ vagy a minõségében károsult takarmány értékcsökkentésének és a minõségvédelmi bírságnak kiszámítási módját, mértékét”
[rendeletben szabályozza.]
7. § (1) Ez a törvény 2007. november 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 49. §-a (4) bekezdésének d) pontja, a takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény 18. §-a
(2) bekezdésének d) pontja, valamint (2) bekezdése
k) pontjának „ , valamint a minõségvédelmi bírság kiszámításának módját és mértékét” szövegrésze.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

A Kormány
245/2007. (IX. 25.) Korm.
rendelete
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával
kapcsolatos egyes finanszírozási, szerzõdéskötési
és eljárási kérdésekrõl szóló
41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
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LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában,
valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl
szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. §-a (14) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

21. szám
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

4. §
1. §
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos
egyes finanszírozási, szerzõdéskötési és eljárási kérdésekrõl szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbi 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B. § (1) Az összevont szakellátás 2007. évi módosított elõirányzatából az egészségügyi miniszter által a pénzügyminiszterrel egyetértésben meghatározott keret
a) 12 százaléka terhére a krónikus fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók a 2007. április, május és június
hónapra elszámolt teljesítmény arányában,
b) 42,7 százaléka terhére az aktív fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók a 2007. április, május és június
hónapra jelentett és a teljesítményvolumen-korlát nélkül
elszámolható teljesítmény arányos, az egyes szolgáltatók
pénzügyi helyzete alapján megállapított szorzók szerint
korrigált összegnek megfelelõ,
c) 10 százaléka terhére egyes országos feladatkörû speciális intézetek, és a súlyponti kórházak – amennyiben
a teljesítményvolumen-korlát és az ágyszám a 2007. március 31-én és április 1-jén érvényes finanszírozási szerzõdés szerinti változásának aránya nem éri el a 115 százalékot – a 2007. április, május és június hónapra jelentett és
a teljesítményvolumen-korlát nélkül elszámolható teljesítmény arányában,
d) 1,3 százaléka terhére a 3. § (2) bekezdésében foglalt
feltételeknek megfelelõ járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók, a 2007. április, május és június hónapra elszámolt
teljesítményük arányában
kiegészítõ díjazásban részesülnek, melynek összegét az
OEP 2007. szeptember hónapban utalványozza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti keret 34 százaléka terhére
a 3. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ aktív fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók,
a progresszív betegellátás 3. § (4) bekezdése szerinti szempontok figyelembevételével 2007. szeptember hónapban
kiegészítõ díjban részesülnek.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti kiegészítõ díjazásban
részesülõ intézmények körét és a kiegészítõ díjazás együttes
összegét a 4. számú melléklet tartalmazza.”

Ez a rendelet a hatálybalépését követõ harmincadik
napon hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 245/2007. (IX. 25.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet
a 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelethez
Kiegészítõ díjazásban részesülõ fekvõbeteg-ellátást
nyújtó szolgáltatók köre
(2007. szeptember)

Megye

Intkód

Szolgáltató megnevezése

01

0764

01
01
01
01
01

1034
1049
1052
1075
2912

01
01
01
01
01
01

9014
A062
A316
C252
E971
H770

01

K221

02
02

1084
1122

02
02
02

1129
1135
E456

2. §

03

1243

Az R. az e rendelet melléklete szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

03

1248

Bethánia Rehab. Otthon
Alapít.
Komló, Vkh. Ri.
Pécs, Baranya megyei Kórház
Mohács, VKh. Ri.
Szigetvár, VKh. Ri.
Pécsi Tudományegyetem
OEKK
Szociális Háló Egyesület
Leo Amici 2002 Alapítvány
Siklósi Kórház KHT
INDIT Közalapítvány
Betegápoló Irgalmas Rend
Harkány, Zsigmondy
Gyógyf. KHT
KOVÁCSSZÉNÁJA,
Mérföldkõ Egyesület
Baja, VKh. Ri.
Kecskemét, BKM Önkorm.
Kórháza
Kalocsa, VKh. Ri.
Kiskunfélegyháza, Vkh. Ri.
Kiskunhalas, Semmelweis
Kh. KHT
Orosháza, V. Egy. Gy.-M.
Int.
Gyula, Pándy Kálmán
MKh. Ri.

Egyszeri
kiegészítõ
díjazás összege
(E Ft)

1 028,2
7 493,6
62 660,3
32 956,6
32 764,6
414 566,2
776,0
1 025,6
2 992,7
1 342,8
739,5
14 495,0
612,7
56 721,6
210 417,4
36 169,7
15 882,4
71 443,2
36 980,2
176 319,4
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Egyszeri
kiegészítõ
díjazás összege
(E Ft)

Megye

Intkód

Szolgáltató megnevezése

Megye

Intkód

03

1249

03

C927

03

H573

04
04
04
04

1301
1332
1335
1349

04
04

1368
1393

04
04

1394
1403

04

1407

04
04
04

1430
3570
9152

Békéscsaba, Réthy Pál
VKh. Ri.
Nagyszénás, Békés M. Szoc.
Otth.
Szarvasi Szakorv. Eü. Szolg.
KFT.
Edelény, Koch Róbert Kh.
Izsófalva, Pszich. Szakk.
Kazincbarcika, VKh.
Miskolc, BAZ. M. Kh.
Egyetemi Okt.
Ózd, Almási Balogh Pál Kh.
Miskolc, Semmelweis
Kh. Ri. EOkt.
Miskolc, Szent Ferenc kórház
Szikszó, II. Rákóczi F.
Kórház
Sátoraljaújhely, Erzsébet
VKh.
Miskolc, Diósgyõri Kh.
Máltai Gondoskodás KHT
Mezõkövesd, M. Reuma KH.

58 362,0

07

1663

1 377,7

07
08
08

2914
1683
1694

08
08
09
09
09

2894
C872
1806
2899
H538

09
10

K007
1865

10

1869

10
10

1871
1876

10
10

1883
1894

05

1454

Hódmezõvásárhely, Erzsébet
KH. R

26 639,0

05

1460

Makó, Dr. Diósszilágyi S.
V. Kh.

20 622,6

10

A952

05

1479

Szeged MJV. Önk. Kórháza

53 190,3

10

C771

05

1484

Deszk, Mellkasi Betegs.
Szakkh.

23 364,8

10

H615

05

1487

Szentes, Cs. M. Önk.
dr. Bugyi I. KH

76 929,5

11

1903

05

2917

SZTE SZAOTE Centrum,
Szeged

359 354,5

11

1928

05

3199

Szeged, Dr. F.T.
Ifj. Drogcentr.

238,0

11
12
12
12

1945
1974
2010
2026

06

1568

Székesfehérvár, Szt. György
MKh

06

1583

Mór Városi
Kórház-Rendelõint.

5 841,5

06

A076

Sirály KHT

2 017,3

12
12

2049
2073

06

A124

MRE KIMM Drogterápiás
Otthona

06

C975

Napfény 2001 KHT

12

2095

06

H681

Dunaújv, Szent Pantaleon Kh.
KHT

12
12
12

2911
3066
A181

07

1601

Csorna, Margit Kh.

13 157,9

07

1630

Kapuvár, Lumniczer S.
Kh.-Ri.

13 722,3

07

1640

Gyõr, Petz A. Megyei
Oktató Kh.

184 418,5

12

B305

07

1644

Mosonmagyaróvár,
Karolina Kh.

12
12

C613
C843

920,2
11 569,7
6 495,4
22 945,4
270 945,7
40 516,1
84 738,9
13 475,7
12 114,4
44 684,0
34 236,0
2 854,5
13 221,2

206 875,8

829,4
1 552,3
101 812,9

30 194,8
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Sopron MJV. Erzsébet Kh.
DEOEC
Sopron, Állami Szanatórium
Berettyóújfalu, Területi Kh.
Debrecen, Kenézy Gy.
M. Kh.
DE OEC, Debrecen
Hospit KKT, Hajdunánás
Eger, Markhot F. MKh.
Mátrai Gyógyintézet
Gyöngyös, Bugát P. Kh. Eü.
KHT.
Hatvani Kórház Kft.
Esztergom, Vaszary Kolos
Kórház
Kisbér, Batthyány
Szakkórház
Komárom, Selye János Kh.
Tatabánya, Szt. Borbála
Kórház
Oroszlány, V. Szakorv. Ri.
Tata, V-i Rehab. Szakkh.
és Ri.
Magyar-Kékkereszt
Egyesület
Hospice Szeretetszolg.
Alapítv.
Dorogi Szt. Borbála Szakkh.
KFT
Balassagyarmat,
Dr. Kenessey Vkh.
Salgótarján, Szent Lázár
M. Kh.
Pásztó, Margit Kórház
Cegléd, Toldy F. Kh. Ri.
Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Nagykõrös V. Ö. Rehab.
Szakkh. Ri.
Szent Rókus Kórház, Bp.
Törökbálinti
Tüdõgyógyintézet
Vác, Jávorszky Ödön Városi
Kh.
POMÁZ, Gálfi Béla KHT
M. M. Sz. Sz. Vác
E. P. K. Rehabilitációs
Otthon
Veresegyház, Misszió
Eü. Kp. KHT
Europ-Med KFT, Budaörs
Segítõ Kéz Alapítvány,
Gödöllõ

Egyszeri
kiegészítõ
díjazás összege
(E Ft)

62 858,0
30 106,8
48 100,3
120 943,1
541 909,0
2 332,9
128 465,0
22 228,6
33 663,9
33 624,4
49 448,4
5 427,9
9 154,9
120 605,6
3 303,6
7 071,9
1 227,1
1 790,2
6 324,6
42 693,7
100 919,1
6 789,1
67 023,4
117 347,3
12 543,3
6 180,5
39 074,5
75 685,8
25 985,9
5 132,3
1 041,8
2 787,6
2 952,9
847,7
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Megye

Intkód

Szolgáltató megnevezése

12
12

E717
E924

12

H347

13

2137

13
13
13
13
13

2146
2152
2162
H192
H275

14

2209

14

2219

14

2224

14

2230

14
15
15
15
15

2242
2324
2377
2378
8002

15
15

C338
K126

16
16

2392
2425

16

4712

16

A132

MH Verõce Betegotthon
Telki Kórház Egészségügyi
Kft.
Szigethalom, Egy. Szoc.
G. Á. Int.
Kaposvár, Kaposi Mór
Oktató Kh.
Marcali, VKh.
Nagyatád, VKh.
Siófok, VKh.
Diótörés Alapítvány
Kaposvári Egyet. Eg. tud.
Centrum
Fehérgyarmat,
Szatmár-Beregi Kh.
Nagykálló, M. Önk. Pszich.
Szakkh
Nyíregyháza, Jósa A. Megyei
Kh.
Kisvárda, Felsõ-Szabolcsi
Kh.
Mátészalka, Területi Kórház
Szolnok, Hetényi G. MKh.
Jászberény, Erzsébet Kh. Ri.
Karcag, Kátai Gábor Kh.-Ri.
MÁV Kórház és Rendint.,
Szolnok
Kunhegyes, Eü. KHT
Mezõtúr Vkh.-Ri. Eü. Szolg.
Kft.
Bonyhád, V. Kh. Ri.
Szekszárd, Balassa J. M.-i
Kh.
Dombóvári Szent Lukács
Eü. KHT
KIMMTA Alapítvány,
Zsibrik
Markusovszky Vas Megyei
Kórház
Celldömölk, Kemenesaljai
Kh.
Sárvár, V. Kh. Ri.
Körmend, Dr. Batthyányi
Kh. KFT
Ajka, Magyar Imre Kórház
Veszprém, Csolnoki F. M.
Kh. Ri.
Pápa, Gr. Esterházy
Kh.-Szakamb
Farkasgyepû, M.
Tüdõgyógyint.
Zirc, V. Erzsébet Kh.

17

2493

17

2524

17
17

2531
E966

18
18

2535
2572

18

2586

18

2601

18

2611

Egyszeri
kiegészítõ
díjazás összege
(E Ft)
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Megye

Intkód
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18
18
18

2893
4184
4816

18

B054

18

C149

18
18

H505
K086

19
19

2703
2734

19
19
19

2747
4815
H098

20
20

0711
0765

46 145,2
156 676,0
26 997,0
42 010,2
13 124,7

20

2872

20

2873

20

2877

1 674,1
11 424,2

20
20

2878
2879

4 566,4
154 340,4

20
20
20
20
20

2880
2885
2886
2887
2889

20
20
20
20

2890
2891
2892
2896

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2897
2902
2903
2906
2907
2909
2910
2913
2915
2916

Balatonfüred Állami Kórház
Sümeg, Városi KH-RI.
Balatonfüredi Honvéd
Szívszan.
Alkohol-Drogsegély
Ambulancia
Pannon Reprodukciós Int.
KFT
Palotahosp KFT., Várpalota
Dr. Deák J. Kh.
Gyógybarlang Kft.
Keszthely, V. Kh. Ri.
Zalaegerszeg, M.-i jogú
Kórház
Nagykanizsa, V. Kh. Ri.
Hévízi HÉMORI Honvéd Kh.
Hévíz, Szent A. Reumakh.
GyF. KHT
Oltalom Karitatív Egyesület
HT MEDICAL CENTER
KFT.
Bethesda Gyermekkórház,
Bp.
Bajcsy-Zsilinszki Kórház,
Bp.
Heim Pál
Gyermekkórház-Rend. I.
Szent István Kh.-Ri., Bp.
Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kh.,
Bp.
Szent János Kórház Ri., Bp.
Szent Margit Kórház, Bp.
Péterfy Sándor u. Kórház, Bp.
Nyírõ Gyula Kórház, Bp.
Szent Imre Kórház, Fõvárosi
Önk.
Károlyi Sándor Kórház, Bp.
Uzsoki u. Kórház, Bp.
Visegrádi Rehab. Szakkórház
Gottsegen György Orsz.
Kard. Int.
OKTPI
OPNI
OITI
ONKI
ORFI
OBSI
OSEI
OORI
Semmelweis Egyetem
Svábhegyi Orsz. GyPF. Int.

6 466,0
2 736,3
611,4
189 638,8
24 623,8
27 564,3
49 106,6
723,9
7 381,7
50 810,6
24 727,1
320 960,7
54 499,5

36 124,4
895,3
225 512,4
10 258,6
8 825,8
6 476,1
43 255,4
148 050,9
28 059,9
19 844,0
3 415,0

Egyszeri
kiegészítõ
díjazás összege
(E Ft)

48 276,7
17 169,5
6 160,6
1 044,7
1 578,4
6 554,6
7 871,5
21 007,9
151 825,2
81 435,1
15 405,8
16 087,4
1 669,5
2 086,3
16 908,6
137 028,7
68 613,0
227 469,8
146 484,6
185 505,7
51 041,0
158 789,1
37 103,2
142 804,5
74 140,0
202 143,4
14 690,4
128 461,5
65 563,0
30 139,1
53 504,5
257 105,0
25 775,0
57 353,5
5 338,6
34 963,6
614 562,4
409,5
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Megye

Intkód
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20
20
20

4026
5086
5092

20

6072

20
20
20
20
20
20
20

7990
8213
8714
B311
B439
C030
C069

20

C247

20
20
20

C278
E361
H502

20
20

H915
K403

MAZSIHISZ, Bp.
Magyar Hospice Alapítvány
Bp.-i Módszertani Szoc. Kp.
és I.
Budapesti Szent Ferenc
Kórház
Vadaskert Alapítvány
Emberbarát Alapítvány
KAÁLI Intézet KFT.
Mindent a betegekért Alapítv.
Vasút Egészségügyi KHT
Sterilitás KFT, XI. ker.
Budai Irgalmas Rend Kórház
KHT
Forgács Int. Eü. Szolg. BT,
XX. k.
Kelen Kórház Kft.
Segély Helyett Esély Alapítv.
Budai Gyermekkórház és Ri.
KHT.
Budai Egészségközpont Kft.
ÁEK
Összesen:

Egyszeri
kiegészítõ
díjazás összege
(E Ft)

Intkód

15 879,2
773,5
3 567,8

06

H059

Bicskei Eü. Közp. Szolg.
KFT

6 112,2

08

1710

Hajdúszoboszló, V. Egy. Eü.
Int.

2 259,1

3 432,8

08

1737

Püspökladány, V. Egy. Eü.
Int.

1 879,0

4 049,0
3 046,4
11 252,4
2 451,9
12 870,0
1 304,9
44 035,5

09

1842

Heves, V. Eü. Szolg.

1 923,4

09

3245

Füzesabony, Eü. Központ

10

1883

Oroszlány, V. Szakorv. Ri.

3 555,2

10

E226

Dorogi Szt. Borbála KHT.

2 886,4

12

1966

Aszód, Szakorv. Ri.

1 587,0

12

1980

Dr. Halász G. Szakorv. Ri.
Dabas

6 794,5

875,0

12

1984

Dunakeszi Város Szakorv.
R.I.

2 904,9

609,1
2 263,5
3 721,0

12

1996

Gyömrõ, Szakorvosi
Rendelõint.

1 749,8

12

1999

Gödöllõ, Tormay Károly Eü.
Közp.

3 692,1

13 308,4
232 764,9
9 870 000,0

12

2023

Monor Szakorvosi
Rendelõint.

3 816,0

12

2027

Nagykáta, Szakorv. Ri.

2 698,0

12

2041

Pilisvörösvár, Szakorv. Ri.

2 764,4

12

2052

Szentendre, Egészségügyi Int.

4 194,3

12

2057

Szigetszentmiklós, Szakorv.
Ri.

7 386,0

12

2090

Vecsési Egészségügyi
Szolgálat

4 303,0

12

2103

Érd, Szakorvosi
Rendelõintézet

7 219,1
2 384,3

Egyszeri
kiegészítõ
díjazás
összege
(E Ft)

Szolgáltató megnevezése

Egyszeri
kiegészítõ
díjazás
összege
(E Ft)

Megye

Kiegészítõ díjazásban részesülõ járóbeteg-szakellátást
nyújtó szolgáltatók köre

Szolgáltató megnevezése
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743,2

Megye

Intkód

02

1113

DUNAVECSE Városi
Önkormányzat

1 175,5

12

3041

Ráckeve, Szakorvosi
Rendelõint.

02

1136

Kiskõrös, V. Szakorv. Ri.

1 161,9

12

3370

Szob, Szakorvosi Rendelõ

511,3

02

B038

Bácsalmási Eü. Szolg. KFT

1 816,4

12

B305

0668

VIS MEDICA KFT

1 478,8

Veresegyház, Misszió Eü.
Kp. KHT

2 043,7

03
03

1191

Békés, V. Egy. Eü. Int.

3 729,9

12

C613

Europ-Med KFT, Budaörs

9 316,5

03

1207

Gyomaendrõd, Eü. és Szoc.
Int. G.

1 758,1

12

H199

Men For Care KFT

3 532,1

03

H573

Szarvasi Szakorv. Eü. Szolg.
KFT.

2 933,6

04

1345

Tiszaújváros, V. Ri.

4 576,4

04

1355

Mezõkövesd Ri.

3 014,4

04

1391

Sárospatak, V. Ri.

2 765,9

04

1400

Szerencs, ESZEI

3 880,2

05

1444

Csongrád, Dr. Szarka Ö. Egy.
Eü. I.

1 950,5

05

B169

Kisteleki Eü. KHT

2 384,3

13

3205

Barcs, Járóbetegellátó Intézm.

1 761,2

13

A216

Fonyód Eü. KHT

2 645,5

15

2344

Kunszentmárton, Városi. Eü.
Kp.

15

2372

Törökszentmiklós, Egy Gy-M
Int.

2 036,0

16

2436

Paks, Rendelõintézet

2 521,8

19

2723

Lenti, Dr. Hetés F. Sz. Ri.

1 283,5

Összesen:

870,6

130 000,0”
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21. szám

A Kormány
248/2007. (IX. 26.) Korm.
rendelete

teljesítette, a tárgyhónapra vonatkozó finanszírozási
összeg 98%-ára jogosult.”

a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ
finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

4. §

A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított
feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:

1. §
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a következõ új
12/C. §-sal egészül ki:
„12/C. § (1) Az intézményi várólistát vezetõ egészségügyi
szolgáltató havonta, legkésõbb a hónap elsõ munkanapját követõ 2. napig elektronikus formában tájékoztatja az Egészségbiztosítási Felügyeletet (a továbbiakban: Felügyelet)
arról, hogy az intézményi várólista alapján nyújtott ellátásokat mekkora idõtartamon belül tudja elvégezni a hónap elsõ
munkanapjától számítva. Amennyiben az egészségügyi szolgáltató nem vezet intézményi várólistát, errõl a tényrõl, valamint arról, hogy az 1/A. számú mellékletben meghatározott
ellátásokat mekkora idõtartamon belül tudja elvégezni a
hónap elsõ munkanapjától számítva, értesíti a Felügyeletet.
(2) Amennyiben a szolgáltató az (1) bekezdés szerinti
tájékoztatási kötelezettségét nem teljesíti, a Felügyelet
errõl – a szolgáltatók jegyzékének megküldésével – a
hónap 15. napjáig értesíti az OEP-et.”

(1) Ez a rendelet 2007. október 1-jén lép hatályba azzal,
hogy
a) a Vhr. e rendelet 1. §-ával megállapított 12/C. §-ának
(1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget elsõ ízben
2007. október 15. napjáig,
b) a Vhr. e rendelet 1. §-ával megállapított 12/C. §-ának
(2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettséget elsõ ízben
2007. október 25. napjáig
kell teljesíteni.
(2) 2007. december 31-én a hatályát veszti
a) e rendelet; valamint
b) a Vhr. e rendelet
ba) 1. §-ával megállapított 12/C. §-a,
bb) 2. §-ával és mellékletével megállapított 1/A. számú
melléklete;
c) az R. e rendelet 3. §-ával megállapított 4/B. §-a.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 248/2007. (IX. 26.) Korm. rendelethez
„1/A. számú melléklet
a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez
Szakma

Ellátás

Szemészet
Idegsebészet, ortopédia
Ortopédia (gerincsebészet)
Ortopédia

szürke hályog mûtétei
gerinc stabilizáló mûtétei
gerinc deformitás mûtétei
– coxarthrosis mûtéti
megoldása
(csípõprothézis),
– térdízületi arthrosis
mûtéti megoldása
(térdprotézis)
diagnosztikus
katéterezések
elektív mûtétek (a méh
jóindulatú daganata)
elektív mûtétek (orrsövény
mûtétei)
CT, MRI vizsgálatok

2. §
A Vhr. az e rendelet melléklete szerinti 1/A. számú melléklettel egészül ki.
Kardiológia
3. §
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) a következõ új 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § Ha a szolgáltató a Vhr. 12/C. §-a (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségét nem

Nõgyógyászat
Fül-orr-gége gyógyászat
Képalkotó diagnosztika

,,
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A Kormány
250/2007. (IX. 26.) Korm.
rendelete
a minõségi és hatékony gyógyszerrendelés
ösztönzésérõl szóló
17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi
XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 77. §-ának
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában
foglalt feladatkörben eljárva – a következõket rendeli el:

1. §
A minõségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzésérõl szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § Az e rendelet 6. §-ában foglalt, a visszatérítési kötelezettséget megállapító rendelkezéseket a 2008. március
31-ét követõen kiváltott vények esetében kell alkalmazni.”
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
8. §-ában az „azzal, hogy a visszatérítési kötelezettséget
megállapító 6. §-ban foglalt rendelkezéseket az OEP elsõ
alkalommal – a 2007. utolsó negyedévében kiállított és kiváltott vények esetében – 2008. január 1-jétõl alkalmazza”
szövegrész hatályát veszti.
(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
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LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában
és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény 16. §-a (14) bekezdésének
f) pontjában, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi
CLIV. törvény 247. §-a (1) bekezdésének b) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §
(1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kr.) 22. §-a (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A MEP szerzõdést köthet fogyatékkal élõ gyermekek és felnõttek ellátására Budapesten heti 90, megyénként összességében heti 45-45 fogászati óraszámra. Ez a
feladat a fogorvosi körzet mûködtetése mellett csökkentett
fogászati óraszámban, de legalább heti 6 órában is ellátható. Az ellátást nyújtó havi alapdíjra jogosult a rendelkezésre állásra és a speciális tevékenységre tekintettel.
Az alapdíj rendelésenként – önálló szervezeti egységkóddal rendelkezõ szervezeti egységenként – heti 45 óra rendelési idõ esetén 12 000 korcsoportos pontszámnak megfelelõ összeg, ennél alacsonyabb heti rendelési idõ esetén
az összeg idõarányos része.”
(2) A Kr. 22. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) Fogászati alapellátás körébe tartozó sürgõsségi ellátásra a 23. § (3) bekezdése szerinti feltételekkel
a) a fõvárosban legfeljebb hat,
b) a 20 000 fõt meghaladó lakosságszámú településeken legfeljebb egy,
c) a b) pont alá nem tartozó települések bármilyen jellegû bevonásával 20 000 fõt meghaladó lakosságszám
esetén legfeljebb egy,
valamint az e rendelet hatálybalépésekor is mûködõ ügyeleti szolgálatra köthetõ finanszírozási szerzõdés.”

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
266/2007. (X. 10.) Korm.
rendelete
az egyes egészségbiztosítással összefüggõ
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

2. §
A Kr. 27. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A finanszírozási szerzõdésben meghatározható a
szolgáltató által nyújtható szolgáltatások köre, illetve
mennyisége, a teljesítés idõbeli ütemezése és a többletteljesítmény elszámolásának mértéke (a továbbiakban: szolgáltatásvolumen). A járóbeteg-szakellátásra és a 32. § szerinti CT, MRI vizsgálatokra vonatkozóan az elszámolható
teljesítmény mennyiségét (a továbbiakban: teljesítményvolumen) szolgáltatónként éves szinten – az ellátási igények változásának figyelembevételével havi bontásban –
kell meghatározni, az R. szerint külön jelzéssel ellátott
szervezett népegészségügyi célú onkológiai szûrõvizsgá-
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latok, és a külön jogszabály szerinti újszülöttkori öröklõdõ
anyagcsere betegségek szûrésének kivételével. Az aktív
fekvõbeteg-szakellátás tekintetében a szülés mint esemény kivételével a teljesítményvolument – a 27/A. §-ban
foglaltak figyelembevételével – szolgáltatónként havi
bontásban kell meghatározni.”
3. §
A Kr. 27/A. §-ának (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) Az (5) bekezdés szerinti elszámolásnál a szolgáltató összes teljesítményvolumenén belül
a) az onkológiai,
b) a kardiológiai,
c) a traumatológiai,
d) a csecsemõ- és gyermekgyógyászati
ellátásra érvényes teljesítményvolument elkülönítetten
kell meghatározni és összevontan kell kezelni. Az egyes
pontokban meghatározott értékek egymás között, intézményen belül átcsoportosíthatók az Eftv. rendelkezéseinek
figyelembevételével, a betegellátás érdekeit szem elõtt
tartva. Amennyiben az elkülönített teljesítményvolumen
nem elégséges a felmerülõ szükségletek kielégítésére, akkor
a felmerülõ többletigényt az a)–d) pontban meghatározott
tevékenységek körében az összes teljesítményvolumenen
belül nem nevesített volumen terhére kell biztosítani.”
4. §
(1) A Kr. 40. §-ának (9) bekezdése helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„(9) Nappali kórházi ellátás
a) fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató esetében
az osztályos háttér ágyszáma szerint ellátható betegszám
50 százalékáig,
b) az adott tevékenységre mûködési engedéllyel és finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ, járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató esetében az intézmény saját TVK-ja
keretein belül,
c) járó- és fekvõbeteg-szakellátást egyaránt nyújtó
szolgáltató esetében az intézmény járóbeteg-szakellátási
TVK-ja terhére is
jelenthetõ.”
(2) A Kr. 40. §-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Nappali kórházi ellátás a (9) bekezdés b) és
c) pontja szerinti esetben a tartósan (legalább 3 hónap) kihasználatlan TVK-nak megfelelõ teljesítmény erejéig jelenthetõ.”
(3) A Kr. 40. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki,
ezzel egyidejûleg a jelenlegi (11)–(13) bekezdések számozása (12)–(14) bekezdésre változik:
„(11) A (9) bekezdés szerinti teljesítmény 0,7-es szorzóval számolható el. Nem számolható el teljesítmény
heti pihenõnapra, vasárnapra és munkaszüneti napokra.”

21. szám
5. §

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
8. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a je len le gi (6)–(12) be kez dé sek szá mo zá sa
(7)–(13) bekezdésre változik:
„(6) Amennyiben a RET az (1) bekezdés szerinti befogadási kérelmet nem véleményezi vagy nem támogatja, a miniszter a kapacitásbõvítési kérelem elbírálása érdekében az ellátási érdek fennállásának eldöntéséhez
megkéri az ÁNTSZ véleményét. Amennyiben az ellátási
érdek fennáll, a miniszter 10 napon belül gondoskodik a
(4) bekezdésben foglalt pénzügyi hatásvizsgálat elkészítésérõl, majd azt – a befogadással kapcsolatos javaslatával együtt – haladéktalanul megküldi a pénzügyminiszternek.”

6. §
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 14. §-ának (1) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„Ha az egészségügyi hatóság a mûködési engedély módosítására okot adó körülményrõl hivatalból értesül, a mûködési engedélyt hivatalból módosítja.”

7. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba.
(2) Az 1., 2., 3. és 4. §-ok az e rendelet kihirdetésétõl
számított harmincadik napon lépnek hatályba azzal, hogy
azok rendelkezéseit az 1., 3. és 4. §-ok tekintetében a 2008.
február havi kifizetésekre, a 2. § tekintetében a 2008. január havi kifizetésekre kell elõször alkalmazni.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követõ negyvenedik
napon hatályát veszti.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Kr. 30/A. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában
az „a követelés lejártától számított 60 napon belül” szövegrész helyébe az „a követelés lejártától számított 30 napon
belül”,
b) az R. 8. §-ának e rendelet 5. §-a szerint átszámozott
ba) (7) bekezdésében az „az (5) bekezdés szerinti javaslat” szövegrész helyébe az „az (5) vagy (6) bekezdés
szerinti javaslat”,
bb) (8) bekezdésében az „A miniszter haladéktalanul
értesíti” szövegrész helyébe az „A miniszter a pénzügymi-
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niszter (7) bekezdés szerinti értesítésének beérkezését
követõen haladéktalanul értesíti”,
bc) (9) bekezdésében az „A (7) bekezdésben foglalt értesítést” szövegrész helyébe az „A (8) bekezdésben foglalt
értesítést”,
c) az R. 15. §-a (2) bekezdésében az „A 8. § (12) bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „A 8. § (13) bekezdése alapján”
szövegrész lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány
1073/2007. (IX. 26.) Korm.
határozata
a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi
Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 74/B. §-ának (5) bekezdésére és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-ának (2) bekezdésére figyelemmel
a) alapítói jogkörében módosítja a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány Alapító Okiratát;
b) felhívja a szociális és munkaügyi minisztert, hogy az
Alapító Okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele érdekében az Alapító képviseletében a szükséges intézkedéseket tegye meg;
Határidõ: azonnal
c) elrendeli, hogy a Tv. 1. §-a (2) bekezdésének f) pontja végrehajtása érdekében az érintett miniszterek gondoskodjanak az Alapító Okirat módosítással egybeszerkesztett szövegének a Magyar Közlönyben történõ közzétételérõl.
Felelõs:

szociális és munkaügyi miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ: a módosított Alapító Okirat bírósági
nyilvántartásba vételérõl szóló határozat
jogerõre emelkedését követõen azonnal
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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III. RÉSZ
Egészségügyi miniszteri rendeletek
és utasítások
Az egészségügyi miniszter
41/2007. (IX. 19.) EüM
rendelete
a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak,
továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési,
szolgálati és nyilvántartási rendjérõl
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
(a továbbiakban: Gyftv.) 77. § (2) bekezdés a), d), f) és
g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el:
1. §
A rendelet hatálya – tulajdoni formától függetlenül – a
Gyftv. 3. §-ának p)–s) pontjaiban meghatározott gyógyszertárakra terjed ki.
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában
a) szaktevékenység: a gyógyszer készítése, vizsgálata,
készletezése, ellenõrzése, tárolása, valamint szakmai tájékoztatással történõ kiadása, továbbá a gyógyszerészi gondozás és tanácsadás;
b) funkcionális helyiség: az a) pont szerinti egyes
gyógyszerészi szaktevékenységek kizárólagos céljára
szolgáló, önálló légtérrel rendelkezõ helyiség;
c) officina: a gyógyszertár – ide nem értve a kézigyógyszertárat – betegforgalom bonyolítására, gyógyszerkiadásra
szolgáló helyisége;
d) vényezõ: egyedi magisztrális gyógyszerek készítésére
szolgáló helyiség, helyiségrészlet;
e) laboratórium: a gyógyszeranyagok vizsgálatára,
valamint magisztrális gyógyszerek ellenõrzésére, készítésére szolgáló helyiség;
f) tanácsadó helyiség: a betegségek megelõzését szolgáló felvilágosító, tanácsadó tevékenység, valamint a
gyógyszerészi gondozási szaktevékenység folytatásának
helyszíne;
g) közterület: az épített környezetrõl szóló külön jogszabályban meghatározott terület, továbbá a bevásárlóközpontok parkolásra, valamint az egyes üzletek megközelítésére szolgáló területei;
h) mûködési engedély: a Gyftv. 48. §-ának (1) bekezdése
szerinti engedély;
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i) szolgálati rend: az az idõtartam, amely alatt a gyógyszertár gyógyszerkiadási és gyógyszerkészítési tevékenységet végez, ideértve a nyitvatartási, készenléti és ügyeleti
idõt;
j) steril: összes élõ (patogén és apatogén) mikroorganizmustól mentes;
k) aszeptikus: csíraszegény, patogén mikroorganizmustól mentes;
l) impleálás: gyógyszereknek a gyógyszertári állványedényekbe, táraedényekbe történõ betöltése;
m) magisztrális gyógyszer: az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. §-ának 2. pontja szerinti gyógyszer.
(2) Az építészeti fogalmak tekintetében (különösen az
akadálymentesség, a szélfogó, a helyiség, a bejárati zsilip
fogalma esetén) – ha e jogszabály eltérõ meghatározást
nem tartalmaz – az épített környezetrõl szóló külön jogszabályokban foglalt értelmezõ rendelkezéseket kell alkalmazni.

A KÖZFORGALMÚ, FIÓK- ÉS KÉZIGYÓGYSZERTÁR
MÛKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK
Közforgalmú gyógyszertár
3. §
(1) A közforgalmú gyógyszertár mûködtetõjének a
gyógyszertárban végzett szaktevékenységekhez külön
jogszabályban megállapított képesítéssel rendelkezõ szakszemélyzetet olyan létszámban kell biztosítania, hogy az
egyes szaktevékenységet végzõ személy heti összes munkavégzésre fordított munkaideje a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az egyéb
külön jogszabályok munka- és pihenõidõre vonatkozó elõírásainak megfeleljen.
(2) A gyógyszertár mûködtetõje a közforgalmú gyógyszertárban nyitvatartási és ügyeleti idõben gyógyszerészi
jelenlétet biztosítani köteles.
(3) Egy gyógyszerésszel mûködõ és az adott település
gyógyszerellátását egyedül biztosító gyógyszertárban,
valamint fiókgyógyszertárban a gyógyszertárban alkalmazott szakasszisztens a gyógyszerész ideiglenes távolléte
alatt kizárólag az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek
forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 4. számú melléklete szerinti, gyógyszertáron kívül is
forgalmazható gyógyszereket, valamint a gyógyszertárban
forgalmazható termékekrõl szóló 43/1996. (XI. 29.) NM
rendelet 2. számú melléklete szerinti, gyógyszertárban is
forgalmazható termékeket szolgáltathatja ki.
(4) A (3) bekezdés szerinti nyitva tartás legfeljebb heti
három órát tehet ki, a gyógyszerész ideiglenes távollétét
a regionális tiszti fõgyógyszerésznek be kell jelenteni.
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(5) A (3) bekezdés szerinti nyitva tartásról a beteget
a gyógyszertár bejáratánál jól látható helyen tájékoztatni kell.

4. §
(1) A közforgalmú gyógyszertárnak szélfogóval ellátott
akadálymentes betegforgalmi és ettõl elkülönített gazdasági bejárattal kell rendelkeznie. A betegforgalmi bejáratot úgy kell kialakítani, hogy az közútról vagy közterületrõl megközelíthetõ legyen. A bejáratnál jelzõcsengõt vagy
kaputelefont és kiadó ablakot kell kialakítani, az officinának és a kiadó ablaknak a beteg számára – ügyeleti szolgálatra kötelezés esetén is – akadálymentesen megközelíthetõnek kell lennie.
(2) A kiadó ablakon keresztül történõ gyógyszer kiszolgáltatásra a mûködési engedélyben meghatározott módon
ügyeleti vagy készenléti idõben van lehetõség.
(3) A közforgalmú gyógyszertárnak helyet adó épület
homlokzatán, illetve amennyiben a gyógyszertár betegforgalmi bejárata zárt belsõ térbe nyílik, bejáratánál a
„Gyógyszertár” feliratot jól látható helyen kell elhelyezni.
A homlokzaton elhelyezhetõ a gyógyszertár mûködési
engedélyében szereplõ egyedi elnevezés is.
(4) A közforgalmú gyógyszertár betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell
a szolgálati rendet, elérhetõséget, valamint a legközelebbi
folyamatosan nyitva tartó, vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítõ közforgalmú gyógyszertár címét és telefonszámát.
(5) Amennyiben a közforgalmú gyógyszertár betegforgalmi bejárata zárt belsõ térbe nyílik, a szélfogó elhagyható. A betegforgalmi bejáratot úgy kell kialakítani, hogy
az ügyeleti és a készenléti idõ teljesíthetõ legyen akkor is,
ha a betegforgalmi bejárat zárt belsõ térbe nyílik.

5. §
(1) A közforgalmú gyógyszertár hasznos alapterülete
– a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – legalább 80 m2.
(2) A szaktevékenység ellátásához szükséges helyiségek és azoknak a hasznos alapterületbõl számított alapterülete:
a) officina esetén minimum 20 m2;
b) vényezõ esetén minimum 8 m2;
c) laboratórium esetén minimum 12 m2;
d) raktár esetén minimum 10 m2.
(3) A vényezõ, valamint a laboratórium közös helyiségben akkor mûködhet, ha a közös helyiség alapterülete legalább 18 m2.
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(4) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a közforgalmú
gyógyszertárban tanácsadó helyiséget, mosogatót, valamint adminisztrációs, ügyeleti és szociális célra szolgáló
helyiségeket kell biztosítani.

6. §
(1) Officinának az a helyiség alkalmas, amely világos,
száraz, fûthetõ és szellõztethetõ, valamint padozata résmentes. A gyógyszertár officinájában a gyógyszerkiadást
oly módon kell biztosítani, hogy a betegek, vásárlók egymásról illetéktelenül ne juthassanak betegségükkel összefüggõ információhoz. Az officinában a várakozás helyét
ennek megfelelõen jól láthatóan kell jelezni. A betegeket,
vásárlókat ennek betartandóságáról jól látható figyelmeztetõ feliraton kell tájékoztatni.
(2) Az officinában jól látható helyen ki kell függeszteni
a gyógyszertár mûködési engedélyét és a 21. §-ban meghatározott, magisztrális gyógyszerkészítési feladatok ellátására irányuló megállapodás egy példányát.
(3) Az officina és a tanácsadó helyiség közös helyiségben akkor helyezhetõ el, valamint felvilágosító, tanácsadó
tevékenység mint gyógyszerészi gondozási szaktevékenység az officinában akkor végezhetõ, ha a közös helyiség
alapterülete legalább 25 m2, valamint a tanácsadó-gondozó tevékenység helye a betegforgalomtól elkülönített és a
négyszemközti konzultáció lehetõsége biztosított.
(4) Az officinában lemosható, fertõtlenítõszeres tisztításra, vegyszeres kezelésre alkalmas tárát kell elhelyezni.
A berendezést úgy kell kialakítani, hogy a munkaterület és
a betegforgalmi rész elkülönített legyen. A gyógyszerkiadó helyet a gyógyszerbiztonsági szempontokra figyelemmel úgy kell kialakítani, hogy a kiadást végzõ gyógyszerész, szakasszisztens szükség esetén közvetlenül megközelíthesse a betegforgalom céljára szolgáló helyiségrészt.
(5) Az officinában ivóvizet és ehhez poharat kell biztosítani.
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(a továbbiakban együtt: Gyógyszerkönyv), a Szabványos
Vényminták (FoNo) gyûjteménye (a továbbiakban: FoNo),
a Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium
és a Klinikai-Kórházi Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium szakmai irányelvei, valamint az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI) módszertani levelei
és szakmai irányelvei rögzítik.

9. §
(1) Raktárnak az a helyiség alkalmas, amelynek padozata résmentes, és amelyben a gyógyszertár által forgalmazott termékek szakszerû tárolása biztosított.
(2) Gyógyszerek tárolása során
a) biztosítani kell
aa) a külön jogszabály szerint forgalomba hozatalra
engedélyezett gyógyszerek esetén a forgalomba hozatali
engedélyben,
ab) magisztrális gyógyszerek esetén a Gyógyszerkönyvben, illetve a FoNo-ban,
ac) gyógyszeranyagok esetében a Gyógyszerkönyvben
a hõmérsékletre, a fényviszonyokra és a nedvességtartalomra meghatározott körülményeket;
b) rendszeresen ellenõrizni kell a felhasználhatósági
idõtartamot;
c) gondoskodni kell a lejárt és a forgalomból kivont
gyógyszerek elkülönített tárolásáról.
(3) A gyógyszertárban forgalmazott egyéb termékek
tárolását a termék csomagolásán feltüntetettek szerint kell
biztosítani.

10. §
(1) Mosogatónak résmentes padozatú, szellõztethetõ és
legalább ajtómagasságig vegyszeresen tisztítható helyiség
használható.
(2) Mesterséges szellõztetésrõl akkor kell gondoskodni,
ha a természetes szellõzés nem megoldott.

7. §
Vényezõnek olyan helyiség alkalmas, amely világos,
száraz, szellõztethetõ, padozata résmentes, bútorzata, illetve
falfelülete az ajtó magasságáig vegyszeresen tisztítható.
8. §
(1) Laboratóriumnak olyan helyiség alkalmas, amely
világos, száraz, szellõztethetõ, padozata résmentes, bútorzata, illetve falfelülete az ajtó magasságáig vegyszeresen
tisztítható.
(2) A laboratóriumban végzett szaktevékenységek elõírásait a hatályos Magyar és Európai Gyógyszerkönyv

11. §
(1) A közforgalmú gyógyszertárak mûködéséhez szükséges felszerelések és eszközök (a továbbiakban: felszerelés) körét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl közforgalmú
gyógyszertárban biztosítani kell:
a) a gyógyszerek, illetve a gyógyszertárak által forgalmazható egyéb termékek tárolására és kiadására alkalmas
bútorzatot;
b) a fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történõ felhasználá-
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sának, nyilvántartásának és tárolásának rendjérõl szóló
külön jogszabályban meghatározottak szerinti tároló eszközt;
c) tûz- és robbanásveszélyes anyagok tárolására alkalmas
edényt és szekrényt vagy helyiséget;
d) maró anyagok, savak tárolására alkalmas szekrényt
vagy fülkét;
e) az aszeptikus gyógyszerkészítés feltételeit;
f) hûtõszekrényt;
g) a 18. §-ban és a 19. §-ban meghatározott nyilvántartások vezetésének és megõrzésének a feltételeit;
h) a Gyftv. 55. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatáshoz
szükséges rendszert;
i) a tevékenység végzésére megfelelõ informatikai
rendszert;
j) internetes kapcsolatot, valamint
k) társadalombiztosítási támogatással történõ gyógyszer kiszolgáltatására való jogosultság és közgyógyellátási
jogosultság ellenõrzéséhez szükséges technikai kapcsolatot.
Fiókgyógyszertár
12. §
(1) A fiókgyógyszertár hasznos alapterülete minimum
25 m2.
(2) A fiókgyógyszertár létesítése és mûködtetése során
a 4. §-ban, a 6. §-ban, valamint a 11. § (2) bekezdésének
a), b), f), i) és k) pontjaiban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a fiókgyógyszertár bejáratánál fel kell tüntetni az
ellátó közforgalmú gyógyszertár nevét és elérhetõségét is.
(3) A fiókgyógyszertárban forgalmazott termékek tárolására a 9. §-ban meghatározott feltételeket értelemszerûen
alkalmazni kell.
(4) A fiókgyógyszertárban biztosítani kell Gyftv. 55. §
(2) bekezdése szerinti tájékoztatáshoz szükséges rendszert.
(5) A fiókgyógyszertárban gyógyszerkészítõ tevékenység csak akkor végezhetõ, ha a fiókgyógyszertár megfelel
az 5. §-ban, valamint a 7–11. §-ban meghatározott tárgyi
feltételeknek.
Kézigyógyszertár
13. §
(1) A kézigyógyszertárat úgy kell kialakítani, illetve
mûködtetni, hogy biztosítottak legyenek a kézigyógyszertárból forgalmazott gyógyszerek tárolásának, kezelésének, kiadásának jogszabályban meghatározott feltételei.
A kézigyógyszertár mûködési engedélyében meg kell
jelölni a kézigyógyszertárat ellátó közforgalmú gyógyszertárat is. Abban az esetben, ha más lesz az ellátó gyógy-
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szertár, a változást az ÁNTSz-nek be kell jelenteni, amely
a mûködési engedélyt a bejelentésnek megfelelõen módosítja.
(2) Kézigyógyszertárban gyógyszerkészítõ tevékenység
nem folytatható.
(3) A kézigyógyszertár tartására jogosult háziorvos a
gyógyszerek tárolására, kezelésére, kiszolgáltatására vonatkozó jogszabályokban meghatározottak alapján jár el.
(4) A kézigyógyszertárban biztosítani kell a Gyftv.
55. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatáshoz szükséges
rendszert.
(5) Kézigyógyszertárban forgalmazott termékek beszerzése az ellátó közforgalmú gyógyszertárból történik.

A gyógyszertárak szolgálati rendje
14. §
(1) A közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati ideje:
a) nyitvatartási,
b) készenléti, illetve
c) ügyeleti
idõbõl állhat.
(2) A közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét
– ideértve a készenlét és ügyelet formáját és idõtartamát
is – a létesítés feltételeire is tekintettel a gyógyszertár mûködtetõje, a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a települési
önkormányzat véleményének mérlegelése után az ÁNTSz
a gyógyszertár mûködési engedélyében határozza meg.
A nyitvatartási idõ lehet osztott vagy osztatlan.
(3) Az intézeti gyógyszertár szolgálati rendje – a 23. §
(2) bekezdés a) pontjának aa) és ab) alpontja szerinti alapfeladatainak ellátása tekintetében – azonos a fekvõbeteggyógyintézet mûködési rendjével. A 23. § (2) bekezdés
a) pontjának ac) alpontja szerinti alapfeladat ellátását
végzõ egység szolgálati rendjére e rendelet 14–15. §-ában
foglaltakat is alkalmazni kell.
(4) A kézigyógyszertár szolgálati ideje a kézigyógyszertár tartására jogosult háziorvos rendelõjében tartott
rendelési és ügyeleti idõvel egyezik meg.

15. §
(1) A készenléti és ügyeleti hely és idõ meghatározásakor az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
7. §-ának (3) bekezdése szerinti folyamatos betegellátás
biztosítását, az orvosi ügyelet helyét, idejét és a közforgalmú gyógyszertár, valamint a közforgalmúhoz kapcsolódó
fiókgyógyszertár elérhetõségét kell figyelembe venni.
(2) Készenléti és ügyeleti idõ teljesítésére valamennyi mûködési engedéllyel rendelkezõ közforgalmú gyógyszertár és
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a 23. § (2) bekezdés ac) alpontja szerinti alapfeladatot ellátó intézeti gyógyszertár az arányosság figyelembevételével kötelezhetõ.
(3) Ha azt a járványügyi helyzet indokolja, az ÁNTSz
a fiókgyógyszertár részére is elrendelheti készenléti vagy
ügyeleti idõ teljesítését.
(4) Ügyelet esetén az e feladat ellátására kijelölt közforgalmú gyógyszertár, illetve a (3) bekezdésben meghatározott esetben a fiókgyógyszertár mûködtetõje a nyitvatartási idõn túl – ideértve a heti pihenõnapot vagy munkaszüneti napot is – gyógyszerész jelenléte mellett biztosítja a
folyamatos betegellátást.
(5) Készenléti idõ teljesítése esetén a készenlétre kijelölt közforgalmú gyógyszertárnak, illetve a (3) bekezdésben meghatározott esetben a fiókgyógyszertárnak a nyitvatartási idõn túl – ideértve a heti pihenõnapot, illetve
munkaszüneti napot is – legfeljebb 30 perces várakozási
idõn belül a betegforgalom rendelkezésére kell állnia.
A készenlétet ellátó gyógyszerész a tartózkodási helyét és
elérhetõségét a 4. § (4) bekezdése szerint tünteti fel.

16. §
A közforgalmú gyógyszertárban a szolgálati rendben
meghatározott szolgálati idõ alatt elektronikus vagy nyomtatott formában
a) a hatályos Gyógyszerkönyvnek;
b) a FoNo hivatalos gyógyszerészi kiadásának;
c) a Szabványos Állatorvosi Vényminták (FoNoVet)
gyûjteménye hivatalos gyógyszerészi kiadásának;
d) az Egészségügyi Közlönynek;
e) az OGYI közleményeknek, valamint
f) a hivatalos gyógyszer-alkalmazási elõírásoknak
rendelkezésre kell állniuk.
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1993. évi III. törvény 50/C. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására hatósági nyilvántartásba történõ
betekintést biztosító információs rendszert kell mûködtetnie.

18. §
(1) A közforgalmú gyógyszertárakban az ÁNTSz által
hitelesített
a) ,,Vizsgálati napló”,
b) ,,Munkafüzet”,
c) ,,Laboratóriumi napló”,
d) ,,Kiszerelési napló”,
e) ,,Impleálási napló”,
f) ,,Sterilezési napló”,
g) ,,Méregkönyv”,
h) ,,Belsõ minõségellenõrzési napló”,
i) ,,Nyilvántartás a forgalmazás megszüntetésérõl, felfüggesztésérõl”, valamint
j) ,,Közforgalmú gyógyszertár ellenõrzött szer nyilvántartó lapja”
vezetése kötelezõ.
(2) A „Vizsgálati napló” a gyógyszertárban végzett
gyógyszervizsgálatok nyilvántartására szolgál. A „Vizsgálati napló” tartalmazza:
a) a gyógyszerszállító nevét,
b) a vizsgálat sorszámát,
c) a vizsgált gyógyszer hivatalos nevét és gyártási számát,
d) a vizsgálat idejét,
e) az elvégzett vizsgálat megnevezését,
f) a vizsgálat eredményét, valamint
g) a vizsgáló gyógyszerész aláírását.
(3) A „Munkafüzet” a vizsgálati napló mellékletét képezõ nyilvántartás, amely mérési és számítási adatok feltüntetésére szolgál.

(1) A közforgalmú gyógyszertárnak olyan információs
rendszert kell mûködtetnie, amely folyamatosan képes
fogadni az OGYI honlapján közzétett, a lejárati idõ meghosszabbítására és a forgalomba hozatali engedély törlésére vonatkozó közleményeket, információkat, a gyógyszerek és a gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek
minõségi kifogásaival összefüggésben hozott rendelkezéseket.

(4) A „Laboratóriumi napló” a mellékletét képezõ
„Gyógyszertári manuálissal” a gyógyszertárban több
adagban készített gyógyszerek dokumentálására szolgál,
és tartalmazza:
a) az elõállítás sorszámát,
b) a készítés idõpontját,
c) az elõállított gyógyszer nevét, minõségét,
d) az elõállított gyógyszer mennyiségét,
e) az elõállító gyógyszerész, illetve a közremûködõ
asszisztens aláírását,
f) a gyógyszer felhasználhatósági idejét.

(2) Ha a közforgalmú gyógyszertárhoz fiók- vagy kézigyógyszertár is tartozik, a közforgalmú gyógyszertár az
(1) bekezdésben foglalt aktuális közleményekrõl, információkról, rendelkezésekrõl dokumentálható módon haladéktalanul értesíti a fiók- vagy kézigyógyszertárat is.

(5) A „Gyógyszertári manuálisban” fel kell tüntetni
azon gyógyszerkészítmények összetételét és felhasználhatósági idejét, amelyek a Gyógyszerkönyvben vagy a
FoNo-ban nem szerepelnek, azonban azokat a gyógyszertár
rendszeresen készíti.

(3) A mûködési engedéllyel rendelkezõ gyógyszertárnak
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

(6) A „Kiszerelési napló” azoknak a gyógyszereknek a
nyilvántartására szolgál, amelyeknek csak a kiszerelése

17. §
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történik a gyógyszertárban kiadásra alkalmas formában,
ideértve egyes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ gyógyszerek külön jogszabály szerinti bontását is.
A nyilvántartás tartalmazza:
a) a kiszerelés sorszámát,
b) a kiszerelés idõpontját,
c) a gyógyszer nevét és gyártási számát,
d) a kiszerelési egységek számát, valamint
e) a kiszerelést végzõ asszisztens, illetve az ellenõrzõ
gyógyszerész aláírását.
(7) Az „Impleálási napló” a gyógyszertárban tartott és
forgalmazott gyógyszeranyagok raktári edényzetbe, illetõleg másik edényzetbe történõ áttöltésének regisztrálására
szolgál. A nyilvántartás tartalmazza:
a) az impleálás idõpontját,
b) a gyógyszer nevét, vizsgálati vagy gyártási számát,
c) a tároló edényzet azonosítására alkalmas jelet, megnevezést, valamint
d) az impleálást végzõ gyógyszerész, illetve a közremûködõ asszisztens aláírását.
(8) A „Sterilezési napló” a gyógyszertárban végzett sterilezõ eljárások nyilvántartására szolgál. A „Sterilezési
napló” tartalmazza:
a) a sorszámot,
b) a sterilezés dátumát,
c) a sterilezett anyag megnevezését,
d) a sterilezett anyag gyártási számát,
e) a sterilezett anyag darabszámát vagy térfogatát,
f) a sterilezés kezdetét és végét rögzítõ idõpontokat
(óra, perc),
g) a sterilezés hõfokát,
h) a sterilezést végzõ aláírását, valamint
i) a sterilizáló készülék(ek) azonosítóját.
(9) A „Méregkönyv” a nem humán gyógyszerként
kiadott mérgezõ anyagok nyilvántartására szolgál. A „Méregkönyv” tartalmazza:
a) a sorszámot,
b) a bejegyzés dátumát,
c) a rendelõ orvos nevét, orvosi bélyegzõjének számát,
d) az engedélyezõ hatóság nevét, az engedély számát,
keltét,
e) az anyag nevét,
f) az anyag mennyiségét,
g) a felhasználás célját,
h) a vásárló nevét, foglalkozását, lakcímét,
i) a kiszolgáló gyógyszerész aláírását, valamint
j) a méreg átvevõjének olvasható aláírását és lakcímét.
(10) A „Belsõ minõségellenõrzési napló” a gyógyszertári szakmai munka ellenõrzésére szolgáló nyilvántartás,
mely tartalmazza:
a) a gyógyszerkészítõ nevét,
b) a laboratóriumi napló sorszámát,
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c) a vizsgálat megnevezését, idejét, eredményét, valamint
d) a vizsgáló gyógyszerész aláírását.
(11) „A Nyilvántartás a forgalmazás megszüntetésérõl,
felfüggesztésérõl” az OGYI honlapján közzétett döntések
végrehajtásának dokumentumait tartalmazza.
(12) Fokozottan ellenõrzött szerek nyilvántartásánál az
e szerek gyógyszertárba történõ beérkezésének és kiadásának eljárásrendjét, valamint a szükséges nyilvántartások
vezetését meghatározó külön jogszabályban foglaltak szerint
kell eljárni.

19. §
(1) A gyógyszerek interneten történõ rendeléséhez
szükséges honlapot mûködtetõ gyógyszertár gondoskodik
arról, hogy a honlapon történõ – munkaidõn belül érkezõ –
megkeresés még aznap feldolgozásra kerüljön és a megrendelõ érdemi visszajelzést kapjon. Ezenfelül olyan nyilvántartási rendszert köteles vezetni, mely utólag módosíthatatlan formában tartalmazza:
a) a megrendelés sorszámát, idõpontját,
b) a megrendelt készítmény
ba) nevét,
bb) mennyiségét, valamint
c) a rendelést elektronikusan visszaigazoló gyógyszertári dolgozó nevét, azonosító kódját.
(2) Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök házhoz
szállítását végzõ gyógyszertár olyan nyilvántartási rendszert köteles vezetni, mely tartalmazza:
a) interneten történt rendelésbõl származó házhoz szállítás esetén az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott
adatokat;
b) a házhoz szállított készítmény
ba) nevét,
bb) mennyiségét,
bc) gyártási számát,
bd) tárolására vonatkozó különleges feltételeket,
c) a házhoz szállítandó küldemény gyógyszertári kiadójának nevét, azonosító kódját,
d) a házhoz szállítást végzõ személy adatait, azonosító
kódját,
e) a házhoz szállított gyógyszer átadásának idõpontját.
(3) Gyógyszerek házhoz szállítása során a Gyftv. 55. §
(5) bekezdésében foglaltak irányadóak.
(4) A házhoz szállítás a gyógyszer sértetlen, forgalomba
hozatali engedélyében jóváhagyott csomagolásában történik. Ha a készítmény bontható, az emberi felhasználásra
kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 21. §-ában foglalt
szakmai szabályok szerinti csomagolásban történik a házhoz
szállítás.
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20. §

(1) A 18. és a 19. §-ban meghatározott nyilvántartásokat
a mûködtetõ – ha jogszabály másként nem rendelkezik –
az utolsó bejegyzést követõ 5 évig köteles megõrizni.
(2) E rendelet elõírásai nem érintik a más jogszabályok
által elõírt nyilvántartási kötelezettséget.
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(8) A jegyzõkönyvek 1-1 példánya az átadó és átvevõ
gyógyszertárnál marad, s ezt a felek – ha jogszabály másként
nem rendelkezik – 5 évig kötelesek megõrizni.

AZ INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR MÛKÖDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK
22. §

21. §
(1) Közforgalmú gyógyszertár egyes magisztrális
gyógyszerkészítési feladatok ellátására irányuló megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) köthet közforgalmú gyógyszertárral. Közforgalmú gyógyszertár a megállapodás alapján magisztrális gyógyszerkészítési feladatokat
legfeljebb három másik közforgalmú gyógyszertár részére
teljesíthet a Gyógyszerkönyvben, a FoNo-ban, illetve a
szerzõdõ gyógyszertár Gyógyszertári manuálisában szereplõ gyógyszerek elkészítésére.
(2) A Gyftv. 55. §-ának (7) bekezdésében elõírtaknak
megfelelõen a megállapodás másolatát annak megkötésekor annak a közforgalmú gyógyszertárnak a mûködtetõje
mutatja be az ÁNTSz-nek, amely által mûködtetett gyógyszertár egyes magisztrális gyógyszerkészítési feladatait
más gyógyszertárral végezteti.
(3) A megállapodás felmondásának feltételeire – a megállapodás eltérõ rendelkezésének hiányában – a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény általános
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A megállapodás felmondásának tényét a felmondást
követõen haladéktalanul, a felmondás napjának megjelölésével az ÁNTSz-nek be kell jelenteni. A bejelentés kötelezettsége a megállapodás közös megegyezéssel történõ
megszüntetése, illetve egyoldalú felmondása esetén is
annak a közforgalmú gyógyszertárnak a mûködtetõjét terheli, amely magisztrális gyógyszerkészítést nem végez.
(5) A felmondás határidejét úgy kell megállapítani,
hogy az átmeneti idõ alatt is biztosított legyen a betegek
magisztrális gyógyszerellátása.
(6) Az elkészített magisztrális gyógyszerek átadása
2 példányos jegyzõkönyvvel történik, mely tartalmazza:
a) az átadó gyógyszertár megnevezését;
b) az átvevõ gyógyszertár megnevezését;
c) az igénylés keltét;
d) a kiadás keltét;
e) a gyógyszer nevét, mennyiségét, felhasználhatósági
idejét, valamint
f) a gyógyszer elõállítási számát (laboratóriumi napló
száma).
(7) A (6) bekezdés szerinti jegyzõkönyvhöz csatolni
kell az elõállított gyógyszerre vonatkozó minõségi bizonylatot.

(1) A fekvõbeteg-gyógyintézetben a gyógyító-megelõzõ tevékenység folytatása során – a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az
annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm.
rendelet rendelkezéseinek megfelelõen – biztosítani kell,
hogy a beteg a gyógykezeléséhez szükséges és Magyarországon alkalmazható gyógyszert igénybe vehesse.
(2) A fekvõbeteg-gyógyintézet az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat intézeti gyógyszertár útján látja el.
(3) A fekvõbeteg-gyógyintézet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény
1. számú melléklete szerinti országos feladatkörû speciális
intézetek és súlyponti kórházak kivételével az (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátására más, intézeti gyógyszertárat mûködtetõ fekvõbeteg-gyógyintézettel szerzõdést
köthet.

23. §
(1) A Gyftv. 48. §-a szerinti kérelemben meg kell jelölni
az intézeti gyógyszertár által ellátni kívánt, a (2) bekezdés
szerinti alap- és szakfeladatokat, amit a mûködési engedélynek is tartalmaznia kell a tevékenység végzése pontos
helyszínének megjelölésével.
(2) Az intézeti gyógyszertár által ellátható alap- és szakfeladatok a következõk:
a) alapfeladatok:
aa) külön jogszabály szerint forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek beszerzése, eltartása, raktározása, ellenõrzése, a kórházi fekvõ- és járóbetegellátó osztályok, részlegek, valamint az azokkal funkcionális kapcsolatban álló részlegek (a továbbiakban együtt: osztály)
részére történõ kiszolgáltatása,
ab) az aa) pont szerinti tevékenységen felül magisztrális gyógyszerek készítése,
ac) az aa) és ab) pont szerinti tevékenységen felül közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító tevékenység;
b) szakfeladatok:
ba) parenterális oldatok készítése (keverékinfúziók kivételével),
bb) keverékinfúziók készítése (citosztatikus keverékinfúziók kivételével),
bc) citosztatikus keverékinfúziók készítése,
bd) betegre szabott gyógyszerosztás végzése,
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be) betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás,
azzal, hogy a ba) pont szerinti szakfeladatot kizárólag az
ab) pont szerinti alapfeladatot is végzõ intézeti gyógyszertár
végezhet.
(3) Az alapfeladatokat végzõ intézeti gyógyszertárban a
(2) bekezdés szerinti alapfeladatának megfelelõen a mûködési engedélyt kiadó ÁNTSz által hitelesített, a 18. §
(1)–(11) bekezdése és a 19. § szerinti nyilvántartásokat
kell vezetni.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti szakfeladatok végzésének szakmai szabályait az OGYI a Kórházi-Klinikai
Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium egyetértésével módszertani levélben teszi közzé.
(5) Az intézeti gyógyszertár nyilvántartásában az e rendeletben meghatározott adatokat – ha jogszabály másként
nem rendelkezik – a nyilvántartásba történt utolsó bejegyzést követõ 5 évig kell megõrizni.
(6) Az intézeti gyógyszertárnak a 16. §-ban foglaltaknak eleget kell tennie.

24. §
(1) Az intézeti gyógyszertár minimális személyi feltételei a 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységi
körben:
a) az aa) alpont szerinti gyógyszertár esetében egy
gyógyszerész, egy szakasszisztens és egy asszisztens
500 ágyig, ez a szaklétszám 500 ágy felett 300 ágyanként
egy-egy fõvel nõ;
b) az ab) alpont szerinti gyógyszertár esetében az
a) pontban meghatározott létszámon felül 500 ágyanként
egy gyógyszerész és egy asszisztens;
c) az ac) alpont szerint gyógyszertár esetében telephelyenként az a) és b) pontban meghatározott létszámon felül
egy gyógyszerész és egy szakasszisztens mûszakonként.
(2) A 22. § (3) bekezdése szerinti szerzõdés esetén is – a
gyógyszerek eltartására és tárolására vonatkozó elõírások
betartása mellett – biztosítani kell egy gyógyszerész és egy
asszisztens foglalkoztatását.
(3) A 23. § (2) bekezdés a) pontjának ac) alpontja szerinti közvetlen lakossági gyógyszerellátó tevékenységet az
intézeti gyógyszertár abban az esetben végezhet, ha a fekvõbeteg-ellátási feladatait saját intézeti gyógyszertárral
látja el a fekvõbeteg-gyógyintézet, továbbá a fekvõbeteg-ellátási feladatok végzéséhez elõírt személyi és tárgyi
feltételek is biztosítottak.
(4) A 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakfeladatok
esetén az (1) bekezdésben meghatározott személyi feltételeken túl az ellátott feladatok figyelembevételével e rendelet
3. számú mellékletében foglaltaknak is meg kell felelni.
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25. §

(1) Az intézeti gyógyszerellátást biztosító gyógyszertár
minimális alapterületét a 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységi körben az alábbiak szerint kell meghatározni:
a) a 23. § (2) bekezdés a) pontjának aa) alpontja szerinti gyógyszertár esetében adminisztrációs, ügyeleti és
szociális célra szolgáló helyiségeken kívül biztosítani kell
aa) gyári készítmények, magisztrális gyógyszerek,
infúziók, kötszerek, tûz- és robbanásveszélyes anyagok
szakszerû tárolására termékféleségenként minimum 15 m2
raktárt,
ab) minimum 10–10 m2 gyógyszerátvevõt, valamint
gyógyszerkiadót;
b) a 23. § (2) bekezdés a) pontjának ab) alpontja szerinti gyógyszertár esetében az a) pontban meghatározottakon túl biztosítani kell
ba) együttesen minimum 18 m2 laboratóriumot és/vagy
vényezõt,
bb) mosogatót;
c) a 23. § (2) bekezdés a) pontjának ac) alpontja szerinti alapfeladatot ellátó gyógyszertárnak az a)–b) pontban
meghatározottakon túl rendelkeznie kell a közvetlen lakossági gyógyszerellátás betegforgalmának lebonyolítására, a gyógyszerek kiszolgáltatására és elkülönített tárolására alkalmas minimum 25 m2 össz-alapterületû helyiségcsoporttal.
(2) Az intézeti gyógyszertár közvetlen lakossági ellátó
helyisége a kórház kiszolgáló részlegei – így különösen
mosoda, konyha, mûhelyek –, a fertõzõ osztály és a proszektúra mellett, illetve az alagsorban – raktárak kivételével –
nem mûködtethetõ.
(3) Az intézeti gyógyszertár gazdasági bejáratát a betegforgalmi bejárattól elkülönítetten, árufogadásra alkalmas
módon kell kialakítani.
(4) A 22. § (3) bekezdése szerinti szerzõdés esetén intézeti gyógyszertárral nem rendelkezõ fekvõbeteg-gyógyintézetnek gyógyszerkiadó helyiséget kell biztosítania,
melynek alapterülete minimum 10 m2.

26. §
(1) A 23. § (2) bekezdés a) pontjának ab) és ac) alpontja
szerinti feladat esetén a berendezést, felszerelést az ellátott
feladatok figyelembevételével úgy kell kialakítani, biztosítani, hogy az megfeleljen az e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak.
(2) A 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakfeladatok
esetén a berendezést, felszerelést az ellátott feladatok
figyelembevételével úgy kell kialakítani, biztosítani, hogy
az megfeleljen az e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak is.
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szonyban álló intézeti vezetõ fõgyógyszerész (a továbbiakban: fõgyógyszerész) áll.

27. §

(2) A fõgyógyszerész gyógyszerellátási, szervezési és
ellenõrzõ tevékenysége kiterjed a kórház valamennyi osztályára. A fõgyógyszerész gyógyszerellátási feladatai ellátása során:
a) vezeti az intézeti gyógyszertárat;
b) szükség szerint – de legalább évente egy alkalommal –
ellenõrzi az osztályokra kiadott gyógyszerek
ba) mennyiségét, készletének összetételét, nagyságát,
bb) tárolására vonatkozó szakmai szabályok biztosítását,
bc) alkalmazásával összefüggõ gyógyszerészeti szakmai
szabályok betartását;
c) ellenõrzi a fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ
gyógyszerek osztályos rendelésére, tárolására, kiadására
és nyilvántartására vonatkozó külön jogszabályban meghatározott szabályok betartását;
d) biztosítja az intézeti gyógyszertár alap- és szakfeladatainak folytatásakor irányadó szakmai szabályok érvényesülését;
e) gyógyszerészeti szempontból ellenõrzi és ellenjegyzi
a Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem
rendelkezõ gyógyszerek alkalmazására vonatkozó – külön
jogszabályban meghatározott – egyedi gyógyszerigényléseket;
f) rendszeres kapcsolatot tart és együttmûködik az osztályok szakmai vezetõivel;
g) szakmai segítséget nyújt a gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatáshoz.

(1) Az intézeti gyógyszerellátás megszervezése, a
gyógyszerek beszerzése – így különösen a beszerzés megtervezése –, tárolása, elosztása, ellenõrzése, a gyógyszerek
készítése és vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatban
való részvételének biztosítása, valamint az alkalmazáshoz
szükséges szakmai tanácsadás, tájékoztatás biztosítása az
intézeti gyógyszertár, illetve az intézeti gyógyszerész feladata. Az intézeti gyógyszerellátást úgy kell megszervezni, hogy a szakszerûség, a betegbiztonság, a folyamatosság és a gazdaságosság általános szempontjai együttesen
érvényesüljenek.
(2) Az intézeti gyógyszertár mûködtetése során a
gyógyszermegrendeléseket az osztályok gyógyszer-felhasználási igényei, az esetleges sürgõsségi megrendelések, valamint a gyógyszerszállítások ütemének figyelembevételével kell kialakítani.
(3) A közvetlen lakossági ellátás biztosításához szükséges gyógyszerkészlet – a magisztrális gyógyszerek készítéséhez szükséges gyógyszeranyagok kivételével – az
intézeten belüli felhasználásra szolgáló készlettõl elkülönítetten, kizárólag a külön jogszabály szerint gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó szervezettõl szerezhetõ be és a Gyftv. 51. § (2) bekezdése szerint elkülönítve tárolható.

28. §
A gyógyszerek intézeti gyógyszertárban történõ tárolása, eltartása során a 9. § (2) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni.

29. §
(1) Az osztályokra gyógyszer csak gyógyszerészi felügyelet mellett adható ki.
(2) A gyógyszerkiadás során ellenõrizni kell, hogy a
gyógyszert megrendelõ osztályon a gyógyszer alkalmazásához szükséges naprakész információ – így különösen alkalmazási elõírás, a gyógyszer forgalomba hozatalát engedélyezõ hatóság értesítéseivel kapcsolatos adatlap a mellékhatásokról, kölcsönhatásokról – rendelkezésre áll-e.
(3) Intézeti gyógyszertár gyógyszert más egészségügyi
intézmény részére csak a gyógyszerek készítésére, minõségére vonatkozó elõírások megtartásával adhat át.

30. §
(1) Az intézeti gyógyszertár élén a gyógyintézettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-

(3) A (2) bekezdés a), b), e) és g) pontjai esetében a fõgyógyszerész, a (2) bekezdés c) pontja esetében az egészségügyi szolgáltató szakmai vezetõje adhat meghatalmazást e feladatok ellátására gyógyszerésznek.
(4) A fõgyógyszerész e rendeletben nem szabályozott
ellenõrzési és szervezési feladatait a fekvõbeteg-gyógyintézet – a gazdálkodási formájára irányadó jogszabályok
szerinti – mûködési szabályzata (a továbbiakban: mûködési szabályzat) tartalmazza.
(5) A fõgyógyszerész, illetve az általa meghatalmazott
gyógyszerész a (2) és (4) bekezdésekben meghatározott
ellenõrzéseirõl jegyzõkönyvet készít, és az ellenõrzések
tapasztalatairól a kórház szakmai vezetését rendszeresen
tájékoztatja. Amennyiben a feladata ellátása során a fekvõbeteg-gyógyintézetben – gyógyszerellátásra vonatkozó – jogszabály vagy szakmai szabály megsértése jut a
fõgyógyszerész tudomására, haladéktalanul intézkedést
kezdeményez.
(6) Amennyiben a fekvõbeteg-gyógyintézet a 22. §
(1) bekezdésében meghatározott feladat ellátására más,
intézeti gyógyszertárat mûködtetõ fekvõbeteg-gyógyintézettel szerzõdést köt, a fõgyógyszerész a (2) és (5) bekezdés szerinti feladatait a 24. § (2) bekezdése szerinti gyógyszerész látja el.
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31. §

32. §

(1) A fekvõbeteg-gyógyintézetben – a 27. § (2) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve – csak az intézeti
gyógyszertárban nyilvántartott gyógyszer tartható és alkalmazható. Az osztály szakszerû gyógyszerrendeléséért,
felhasználásáért és tárolásáért felelõs munkakör(ök) megjelölését a mûködési szabályzat tartalmazza.

(1) Az intézeti gyógyszertárnak a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz beszerzésrõl és készletrõl olyan
nyilvántartást kell vezetnie, amelybõl a gyógyszerek és
gyógyászati segédeszközök aktuális készlet- és forgalmi
adatai bármikor megállapíthatók.

(2) Az intézeti gyógyszertárból intézeti felhasználásra
gyógyszer
a) osztályos, illetõleg névre szóló megrendelõlapon,
vagy
b) elektronikus megrendelõlapon, vagy
c) e célra rendszeresített – külön jogszabályban meghatározott – egyedi gyógyszerigénylõ lapon
rendelhetõ meg.
(3) A megrendelõlapnak legalább az alábbi adatokat
kell tartalmaznia:
a) az osztály, valamint a beteg nevét, a beteg azonosító
számát,
b) a gyógyszerrendelésért felelõs aláírását és az osztály
bélyegzõjének lenyomatát, elektronikus megrendelés esetén
a felelõs nevét,
c) a rendelés dátumát,
d) a rendelt gyógyszer nevét, hatáserõsségét, gyógyszerformáját,
e) a rendelt gyógyszer mennyiségét,
f) a kiadott gyógyszer mennyiségét,
g) a kiadás dátumát,
h) a kiadást végzõ gyógyszerész aláírását, valamint
i) az átvevõ aláírását és az átvétel idõpontját.
(4) Az osztályra történõ gyógyszer kiszállítás és átvétel
folyamatát a mûködési szabályzat tartalmazza.
(5) Az osztályon történõ gyógyszertárolás során
a) biztosítani kell
aa) a külön jogszabály szerint forgalomba hozatalra
engedélyezett gyógyszereknek a forgalomba hozatali engedélyben meghatározott,
ab) a magisztrális gyógyszereknek a Gyógyszerkönyvben, illetve a Szabványos Vényminták gyûjteményében
meghatározott,
ac) a forgalomból kivont, valamint a lejárt felhasználhatósági határidejû gyógyszer – további intézkedésig
(selejtezésig) történõ – elkülönített
tárolását;
b) folyamatosan ellenõrizni kell
ba) a meglévõ készleteket,
bb) a gyógyszer felhasználhatósági határidõket,
bc) a tárolás körülményeit, így különösen a hõmérsékletet, fénytõl való védelmet.
(6) A fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ gyógyszerek kórházi rendelésére, tárolására, kiadására és nyilvántartására vonatkozó szabályokat külön jogszabály állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak legalább
az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a gyógyszer
aa) nyilvántartási számát,
ab) nevét,
ac) gyártási számát,
ad) felhasználhatósági határidejét,
ae) gyógyszerformáját,
af) hatáserõsségét,
ag) kiszerelési egységét,
ah) összetételét (egyedi összetételû magisztrális készítmény esetén),
ai) EAN kódját;
b) a gyógyászati segédeszköz
ba) nevét,
bb) gyártási számát,
bc) kiszerelési egységét,
bd) felhasználhatósági határidejét,
be) ISO kódját, EAN kódját;
c) a gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz készlet és
forgalmi adatok követhetõségéhez szükséges adatokat, így
például a beszerzési árat, általános forgalmi adót;
d) a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt szállító megnevezését;
e) a szállítóktól megrendelt gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök megnevezését és mennyiségét;
f) a beszerzett gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megnevezését, mennyiségét és minõségét igazoló okirat számát;
g) az osztály(ok) által megrendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megnevezését és mennyiségét;
h) az osztály(ok)ra kiadott gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök megnevezését és mennyiségét;
i) a forgalomból kivont és a lejárt felhasználhatósági
idejû gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megnevezését és mennyiségét.
(3) A közvetlen lakossági ellátást biztosító készlettõl a
(2) bekezdés szerinti nyilvántartást jól elkülönítetten kell
vezetni.

33. §
(1) A klinikai vizsgálat céljára beérkezett és a beteg
kezelése során felhasználásra kerülõ vizsgálati készítményekrõl az intézeti gyógyszertárban elkülönített nyilvántartást kell vezetni.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak legalább
az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a klinikai vizsgálat
aa) címét,
ab) fázisát,
ac) a gyártó vagy vizsgálatot folytató cég nevét, címét,
ad) a klinikai vizsgálatot folytató osztály megnevezését, a vizsgálatot vezetõ orvos nevét;
b) a vizsgálati készítmény
ba) megnevezését,
bb) gyártási számát,
bc) vizsgálati számát,
bd) felhasználhatósági határidejét,
be) eltartására vonatkozó elõírásokat,
bf) klinikai vizsgálatra engedélyezett mennyisége feltüntetését;
c) a klinikai vizsgálatot engedélyezõ határozat számát;
d) a kórház vezetõjének a klinikai vizsgálatot befogadó
nyilatkozatát és annak nyilvántartási számát.
(3) A klinikai vizsgálatra szánt vizsgálati készítmény
csak az (1)–(2) bekezdések szerinti elõzetes nyilvántartásba vételt követõen kerülhet felhasználásra.
(4) A klinikai vizsgálatra szánt és nyilvántartásba vett
vizsgálati készítményeket – biztonsági okokból – elkülönítve kell tárolni.

34. §
(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Magyar
Köztársaság területén fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásra,
karitatív célból térítésmentesen gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz csak intézeti gyógyszertáron keresztül
adható.
(2) A térítésmentes orvosi mintaként vagy adományként
a kórházba érkezett gyógyszerekrõl és gyógyászati segédeszközökrõl az intézeti gyógyszertár külön nyilvántartást
vezet, mely nyilvántartás szerinti adattartalom megfelel az
emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök reklámozásáról és ismertetésérõl
szóló 11/2007. (III. 6.) EüM rendelet szerinti jegyzõkönyv
adattartalmának.
(3) Az orvosi mintaként, illetve adományként kapott
gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket a gyógyszernyilvántartásban és a készletnyilvántartásban piaci
értéken kell szerepeltetni.

35. §
(1) A fekvõbeteg-gyógyintézet az e rendeletben, illetve
a külön jogszabályokban meghatározott gyógyszerellátási
feladatai összehangolása érdekében Gyógyszerterápiás
Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) mûködtet.
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(2) A Bizottság az (1) bekezdésben meghatározott feladatok elõsegítése érdekében:
a) javaslatokat dolgoz ki a hatékony, biztonságos és
gazdaságos gyógyszerterápiás elvek érvényesítésére;
b) szakmai és gazdasági szempontból elemzi és értékeli
a kórház gyógyszerfelhasználását, gyógyszerbeszerzését,
és javaslatot tesz az esetleges hiányosságok kiküszöbölésére és az indokolatlannak minõsített beszerzések és felhasználások csökkentésére;
c) a helyes terápiás gyakorlatokra vonatkozó szabályok, illetve a minõségi és hatékony gyógyszerrendelés
ösztönzésérõl szóló jogszabályban foglaltak alapján véleményezi az új gyógyszerterápiás eljárások kórházon belüli
bevezetését és szakszerûségét, valamint meghatározza az
új gyógyszerterápiás eljárások gyógyszerszükségletét;
d) az új gyógyszerek forgalomba hozatalára is figyelemmel javaslatot tesz a kórház gyógyszerkészletének
összetételére, valamint
e) ellenõrzi a kórház gyógyszerellátással kapcsolatos
minõségbiztosítási feladatait, a szolgáltatások minõségét
és az esetleges hiányosságok esetén javaslatot tesz azok
megszüntetésére.
(3) A Bizottság elnöke a kórház szakmai vezetõje vagy
az általa megbízott osztályvezetõ fõorvos, illetve klinikai
igazgató, titkára a fõgyógyszerész. Ha a fekvõbeteggyógyintézetnek nincs fõgyógyszerésze, a Bizottság titkára a 24. § (2) bekezdése szerinti gyógyszerész. A Bizottság
összetétele, feladata és mûködési rendje – e rendeletben
nem szereplõ – szabályait a mûködési szabályzat tartalmazza.
(4) A kórház gyógyszerfelhasználásának, új gyógyszerterápiáknak az elemzése, valamint a Bizottság egyéb feladatainak elvégzése a helyes terápiás gyakorlatokra vonatkozó szabályok, illetve a minõségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzésérõl szóló jogszabályban foglaltak
figyelembevételével történik.

Az intézeti gyógyszertár közvetlen lakossági
gyógyszerellátási tevékenységére vonatkozó
rendelkezések
36. §
(1) A fekvõbeteg-gyógyintézeti és közvetlen lakossági
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátáshoz kapcsolódó beszerzési, nyilvántartási, raktározási tevékenységet
elkülönített módon úgy kell végezni, hogy az elkülönítés
a tevékenységek ellenõrzése során is nyomon követhetõ
legyen.
(2) Fekvõbeteg-gyógyintézet – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az intézeti gyógyszertárral megegyezõ telephelyen végezhet közvetlen lakossági gyógyszerellátást.
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(3) Ha a fekvõbeteg-gyógyintézetnek több bejegyzett
telephelye is van – az intézeti gyógyszertár telephelyén
kívül – a többi telephelyen közvetlen lakossági gyógyszerellátást e rendelet 25. § (1) bekezdés c) pontja, valamint
a (4) bekezdés szerinti feltételek biztosítása mellett végezhet. Ez esetben az ellátó gyógyszertár a fekvõbeteg- gyógyintézet intézeti gyógyszertára.
(4) A 25. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek
mellett a telephelyen végzett közvetlen lakossági gyógyszerellátás akkor folytatható, ha a telephelyen mûködõ
a) fekvõbeteg-gyógyintézetben legalább háromszáz ágy,
b) rendelõintézeti járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatónál legalább tíz féle járóbeteg-szakellátási forma
biztosítva van.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
37. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon érvényes mûködési engedéllyel rendelkezõ gyógyszertáraknak
– a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az e rendelet
szerinti személyi és tárgyi feltételeknek 2009. január
1-jéig kell megfelelniük és az 5. § (1) bekezdésében meghatározottakat nem kell alkalmazniuk.
(3) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon érvényes mûködési engedéllyel rendelkezõ intézeti és fiókgyógyszertáraknak az e rendelet szerinti feltételeknek
2007. december 1-jéig kell megfelelniük.
(4) Az e rendelet 23. § (4) bekezdésében meghatározott
módszertani leveleket az OGYI a honlapján e rendelet kihirdetését követõ 30 napon belül közzéteszi.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet;
b) a gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (III. 14.) EüM rendelet;
c) az intézeti gyógyszerellátásról szóló 34/2000.
(XI. 22.) EüM rendelet;
d) az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet 1. számú mellékletének 8. pontja.
(6) E rendelet hatálybalépését követõ napon az (5) bekezdés, a 38. §, valamint a 4. számú melléklet hatályát
veszti. E rendelet hatálybalépését követõ második napon
e bekezdés hatályát veszti.

21. szám
38. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az emberi
alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról
szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: r.)
36. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az ÁNTSZ országos tiszti fõgyógyszerésze a
gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének visszavonásáról, gyártási tételének (tételeinek) forgalomból történõ
kivonásáról vagy forgalmazásának felfüggesztésérõl szóló
OGYI határozat kézhezvételét követõ 48 órán belül az
OGYI részére megküldi az ÁNTSZ regionális intézetének
tiszti fõgyógyszerésze által a gyógyszertárak részére kiküldött értesítések másolatát. Az OGYI az (1) bekezdés
szerinti döntését honlapján haladéktalanul közzéteszi.”
(2) Az r. a következõ 43/A. §-sal egészül ki:
„43/A. § Az üzlet mûködtetõje a gyógyszerforgalmazást
automatából is végezheti, amennyiben megfelel a Gyftv.
és e rendelet gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazásra vonatkozó feltételeinek.”
(3) Az r. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú
melléklete lép.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter

1. számú melléklet
a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez
A közforgalmú és alapfeladatot végzõ intézeti
gyógyszertár felszerelési és eszközlistája
1. Bevizsgálás eszközei
a) Erlenmeyer-lombik
b) Erlenmeyer-lombik, üvegdugós
c) Büretta (12 ml-es), állvánnyal, fogóval
d) Izzító lemez, tégely, fogó
e) Kémcsõ, kémcsõfogó, kémcsõállvány
f) Pipetta, kétjelû, osztott
g) Szeszfokoló
h) Hõmérõ (belsõskálás 0,1 c beosztású, illetve helyiséghõmérséklet ellenõrzésére alkalmas)
i) Tárgylemez
j) Kézinagyító
k) Mérõhenger
l) Kobalt üveg
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m) Lepárló csésze
n) Bunsen égõ, vagy ennek megfelelõ erõsségû lángot
biztosító eszköz

6. Kenõcsök, emulziók, szuszpenziók készítésének eszközei
a) Spatulák (fém, mûanyag)
b) Patendulák

2.
a)
b)
c)

Mérés eszközei – hitelesített mérlegek
Kézi mérleg vagy digitális mérleg
Táramérleg + súlysorozat vagy digitális mérleg
Berkel-mérleg + súlysorozat vagy digitális mérleg

c) Pisztillusok mázas
d) Tubustöltõ, tubuszáró
7. Kúpok készítésének eszközei

3.
a)
b)
c)
d)
e)

Általános laboratórium eszközök
Exikkátor, porcelánbetéttel, szilikagéllel
Infralámpa
Kanalak (fém, mûanyag)
Reszelõ, illetve daráló
Üveggyöngy

4.
a)
b)
c)

Aszeptikus gyógyszerkészítés eszközei
Aszeptikus fülke-manipulátor vagy lamináris boksz
Hõlégsterilizátor (edénysterilezéshez)
Porfirizátor

5. Oldatok, illetve folyékony gyógyszerformák készítésének eszközei
a) Fõzõpoharak
b) Lombikok
c) Menzúra
d) Üvegbotok
e) Üvegtölcsérek, állvánnyal
f) Zománcozott fõzõedény
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a) Kúpkiöntõ forma, 1, 2, 3 g-os
b) Hüvelyhenger, illetve hüvelykúp kiöntõ forma
c) Buzsi gép
8. Porok készítésének eszközei
a) Dörzstál
b) Pisztillusok mázatlan
c) Porosztó kártyák
d) Szitasorozat
e) Hunfalvi porosztó
9. Pilula készítés eszközei
a) Pilula készítõ gép
10. Egyebek
a) Csomagolóanyagok, szignatúrák
b) Gyógyszertár bélyegzõ
c) Annuláló bélyegzõ
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2. számú melléklet a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez
A 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakfeladatot is végzõ intézeti gyógyszertár építészeti és tárgyi feltételei
I. ÉPÍTÉSZETI FELTÉTELEK
1. Szakmai helyiségek
1.1. Gyógyszervizsgáló laboratórium
1.1.1. kémiai analitikai
1.1.2. infúzió sterilitást vizsgáló I6, I7, I8, I9
1.2. Aszeptikus helyiségek
1.2.1. elõkészítõ
1.2.2. bemosakodó
1.2.3. aszeptikus munkahely
1.3. Infúziós laboratórium
1.3.1. bemosakodó, öltözõ
1.3.2. bemérõ szoba
1.3.3. oldatkészítõ-letöltõ
1.3.4. kupakzáró
1.3.5. hõlégsterilizáló
1.3.6. mosogató-fertõtlenítõ
1.3.7. mosogató-tiszta
1.3.8. vízlágyító/desztilláló
1.3.9. sterilizáló/autoklávozó
1.3.10. szálvizsgáló/szignáló
1.4. Raktárak
1.4.1. infúziós alapanyag
1.4.2. infúziós oldatraktár
1.4.3. tûz- és robbanásveszélyes anyag tároló
1.4.4. eszköz, csomagolóanyag, göngyöleg és üveg

ba

bb

bc

1
1

–
–

–
–

–
–
–

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–

1
2*
–
2

–
–
–
–

–
–
–
–

* Amennyiben a vizsgálat alatt lévõ, még fel nem szabadított infúzióknak a már felszabadított infúzióktól történõ elkülönítése és zárolása biztonságosan
megoldható, egy infúziós oldatraktár is elegendõ.

II. TÁRGYI FELTÉTELEK
2. Gépek, mûszerek
2.1. analitikai mérleg
2.2. autokláv-hûthetõ
2.3. hõlégsterilezõ berendezés
2.4. ionmérõk
2.5. kupakzáró
2.6. laminar air-flow-horizontális
2.7. laminar air-flow-vertikális
2.8. Aszeptikus fülke (laminár box)
2.9. membránszûrõ berendezés
2.10. oldatkeverõ
2.11. pH-mérõ
2.12. szálvizsgáló berendezés
2.13. szárítószekrény
2.14. termosztátok
2.16. üvegmosógép
2.17. vákuumkamra vákuum motorral
2.18. vákuumszívó-nyomó berendezés
2.19. vízdesztilláló
Jelmagyarázat: Sz = szükség szerinti darabszám, de legalább 1 db.

ba

bb

Sz
Sz
Sz
Sz
Sz
Sz

Sz

Sz
Sz
Sz
Sz
Sz
Sz
Sz
Sz

Sz

Sz
Sz
Sz

bc

Sz
Sz
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3. számú melléklet a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez
A 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakfeladatot is végzõ intézeti gyógyszertár személyi feltételei
Szakfeladat ellátásához ba)
1. Gyógyszerész
2. Szakdolgozó

I1
1/4
2

I2
1/2
2

I3
1
3

I4
1
4

I5
1
5

I6
2
5

I7
2
6

I8
2
6

Jelmagyarázat: Parenterális oldatkészítés
I = elõállított infúzió palack/hó
I1 <7 000
I2 7 001–10 000
I3 10 001–15 000
I4 15 001–20 000
I5 20 001–25 000
I6 25 001–30 000
I7 30 001–35 000
I8 35 001–40 000
I9 >40 000
Keverékinfúzió készítés bb)
Napi 50 palackig
Gyógyszerész
Szakdolgozó
Napi 51–100 palack
Gyógyszerész
Szakdolgozó
Napi 100 palack felett
Gyógyszerész
Szakdolgozó
Citosztatikus keverékinfúzió bc)
Napi 25 palackig
Gyógyszerész
Szakdolgozó
Napi 26–50 palackig
Gyógyszerész
Szakdolgozó
Napi 51–100 palackig
Gyógyszerész
Szakdolgozó
Napi 100–200 palackig
Gyógyszerész
Szakdolgozó
Betegre szabott gyógyszerosztás 100 ágyanként bd)
Gyógyszerész
Szakdolgozó
Betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadó tevékenység be)
Gyógyszerész (100 ágyanként)

1/4
1/2
1/2
1
1
2

1/2
1
1
2
1,5
3
2
4
1/2
2
1

I9
2
7
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4. számú melléklet
a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez
„4. számú melléklet
az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelethez

21. szám

34. Homeopátiás komplex gyógyszerek
35. Paracetamol tartalmú végbélkúpok 125 mg,
250 mg, 500 mg hatáserõsségben, legfeljebb 6× kiszerelésben”

Gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek
1. Gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítményekbõl gyógyszerré átminõsített gyógyszerek
2. Hagyományos növényi gyógyszerek
3. Savkötõk
4. A bélmûködés funkcionális zavaraira ható szerek
5. Ozmotikusan ható hashajtók
6. Béladszorbensek
7. Aszkorbinsav
8. Vitaminok és ásványi anyagok kombinációi
9. Kalcium-karbonát készítmények
10. Magnézium-citrát készítmények
11. Roboráló szerek
12. Aranyér elleni lokális szerek
13. Kapilláris-stabilizáló külsõleges szerek
14. Gombásodás elleni lokális tolnaftát-készítmények
15. Bõrlágyító- és védõanyagok
16. Hámosító készítmények
17. Viszketés elleni lokális antihisztaminok
18. Külsõleges jódtartalmú fertõtlenítõk
19. Hidrogén-peroxid és klórtartalmú fertõtlenítõ tabletták
20. Szemölcs és tyúkszem elleni készítmények
21. Ibuprofen tartalmú nemszteroid gyulladásgátló
készítmények, legfeljebb 400 mg hatáserõsségben és legfeljebb 10× kiszerelésben
22. Ibuprofen tartalmú szuszpenziók
23. Ibuprofen tartalmú végbélkúpok legfeljebb 5× kiszerelésben
24. Ízületi és izomfájdalmak ibuprofen tartalmú lokális
készítményei
25. Ízületi és izomfájdalmak szalicilsav származékot
tartalmazó lokális készítményei
26. Felnõtteknek fájdalom- és lázcsillapításra szánt acetil-szalicilsav orális készítmények, legfeljebb 500 mg-os és
legfeljebb 12× kiszerelésben
27. Paracetamol tabletták legfeljebb 500 mg-os hatáserõsségben és 6× kiszerelésben
28. Paracetamol tartalmú szirupok, kombináltak is
29. Melatonin tartalmú készítmények, legfeljebb
3 mg-os hatáserõsségben
30. Gégészeti antiszeptikumok
31. A köptetõk közül az illóolajat vagy növényi kivonatot tartalmazók
32. Xylometazolin orrcsepp és orrspray, legfeljebb
0,05%-os töménységû
33. Nátrium-kromoglikátot tartalmazó orrcsepp és orrspray, legfeljebb 2%-os töménységû és 10 ml mennyiségû,
adagolt gyógyszerforma esetén legfeljebb 3 mg/adag

Az egészségügyi miniszter
42/2007. (IX. 19.) EüM
rendelete
a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész
és klinikai szakpszichológus szakképesítés
megszerzésérõl szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM
rendelet módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. § (2) bekezdése i) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérõl szóló
66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)
2. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Az általános orvosi oklevéllel rendelkezõ orvosok
által megszerezhetõ elsõ szakképesítések megszerzésének
képzési feltételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az általános orvosi oklevéllel rendelkezõ szakorvosok által megszerezhetõ ráépített szakképesítések megszerzésének képzési feltételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.”

2. §
Az R. 6. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ
(7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az iskola-egészségtan és ifjúságvédelem, az egészségbiztosítás ráépített szakképesítés, illetve a foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) mint újabb elsõként megszerezhetõ szakképesítés – a törvényes munkaidõ legalább
felét elérõ – részmunkaidõben is megszerezhetõ. Ráépített
szakképesítésnek – a törvényes munkaidõ legalább felét
elérõ – részmunkaidõben történõ megszerzése esetén a
szakképzési idõ annyival hosszabbodik meg, hogy megfeleljen a jogszabályban a teljes munkaidejû képzésre elõírt
idõtartamnak és feltételeknek.
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(6) Ha a jelölt az elsõ szakképesítés megszerzésétõl számított 15 éven belül kíván újabb elsõként megszerezhetõ
szakképesítést szerezni, a két szakképzés azonos képzési
elemeit az újabb elsõként megszerezhetõ szakképesítésnél
teljesítettnek kell tekinteni.
(7) Ha az elsõ szakképesítés megszerzése óta több mint
15 év telt el, az újabb elsõként megszerezhetõ szakképesítés tekintetében a képzést végzõ felsõoktatási intézmény
a jelölt erre irányuló kérelmére, a kérelmet megalapozó
bizonyítvány, munkáltatói igazolás vagy egyéb, a döntés
megalapozására alkalmas dokumentum alapján a jelölt
korábbi szakképesítésének, képzéseinek és gyakorlatának
figyelembevételével dönt a két szakképzés azonos képzési
elemei tekintetében az azonos képzési elemek elfogadhatóságáról.
(8) A (7) bekezdés szerinti döntés ellen a jelölt a felsõoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint jogorvoslattal élhet.
(9) A (7) bekezdés szerinti esetben az újabb elsõként
megszerezhetõ szakképesítés megszerzéséhez szükséges
szakgyakorlati idõ nem lehet rövidebb két évnél.”

3. §
Az R. 7. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 78/686/EGK irányelve a fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl szóló
egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerésérõl, illetve a
szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadsága eredményes gyakorlását elõsegítõ intézkedésekrõl (a rendelet
3. és 6. §-a, 6. számú melléklete),
b) a Tanács 78/687/EGK irányelve a törvényi, rendeleti
vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a fogorvosok tevékenységére vonatkozó rendelkezések összehangolásáról, 2. cikk (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése (a rendelet 1., 3. és 6. §-a, 6. számú melléklete),
c) a Tanács 93/16/EGK irányelve az orvosok szabad
mozgásának elõsegítésérõl, illetve az orvosi oklevelek,
bizonyítványok és képesítés megszerzésérõl szóló egyéb
tanúsítványok kölcsönös elismerésérõl, 4. cikke, 25. cikke, 26. cikke, 30. cikke, 31. cikk (1) bekezdés b) pontja,
valamint B. és C. melléklete,
d) az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve a szakképesítések elismerésének általános rendszerérõl szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK tanácsi irányelv, valamint az általános ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a szülésznõi, az építészmérnöki, a gyógyszerészi és az orvosi
hivatásról szóló 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK,
78/687/EGK, 78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK,
80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK és
93/16/EGK tanácsi irányelv módosításáról, 5. cikk
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4. pontja, 14. cikk 4. pontja és 11–13. pontja, valamint
II. és VI. mellékletei (a rendelet 1–2. és 6. §-a),
e) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság,
a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai
Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról szóló
okmány II. mellékletének 2. fejezete C. III. 1. és 3. pontja
(a rendelet 1–7. számú melléklete).”

4. §
Az R. 1–3. számú melléklete helyébe e rendelet
1–3. számú melléklete lép.

5. §
(1) Ez a rendelet 2007. szeptember 30-án lép hatályba,
rendelkezéseit elsõ alkalommal a szakképesítésük megszerzését 2007. szeptember 30-át követõen – a foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), továbbá a háziorvostan
szakképzés tekintetében 2008. január 1-jét követõen –
megkezdõk esetében kell alkalmazni.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ
regisztrált szakképzést – a foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), továbbá a háziorvostan szakképzés tekintetében
2007. december 31-én folyamatban lévõ regisztrált szakképzést – a korábbi követelmények szerint lehet befejezni
azzal, hogy a szakképzésben részt vevõ e rendelet hatálybalépésétõl – a foglalkozás-orvostan (üzemorvostan),
továbbá a háziorvostan szakképzés tekintetében 2008. január 1-jétõl – számított hat hónapon – illetve, ha a képzésbõl hátra lévõ idõ ennél kevesebb, akkor ezen idõszakon –
belül kérheti, hogy a szakképzési követelményeket az új
feltételek szerint teljesíthesse. A szakképzésben részt vevõ
erre irányuló kérelmét a képzést végzõ felsõoktatási intézmény – a tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint – engedélyezi.
(3) Amennyiben a szakképzésben részt vevõ a (2) bekezdés alapján szakképzését az új feltételek alapján fejezheti be, a korábban már teljesített képzési elemek és képzési programok összehasonlítása alapján a képzésnek azokat
a részeit, amelyeket e rendelet is a szakképesítés megszerzésének a feltételéül állapít meg, a képzést végzõ felsõoktatási intézmény teljesítettnek fogadja el.
(4) A (2) és a (3) bekezdés szerinti döntés ellen a szakképzésben részt vevõ a felsõoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint jogorvoslattal élhet.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R.
a) 6. § (3) bekezdése,
b) 4. számú mellékletének 1–9., 11–20. és 22–53. pontja,
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c) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésrõl
és továbbképzésrõl szóló 11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet
5. § (13) bekezdése.
(6) 2008. január 1-jén hatályát veszti az R. 4. számú
mellékletének 10. és 21. pontja.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

21. szám

Szemészet
Szívsebészet
Szülészet-nõgyógyászat
Transzfúziológia
Tüdõgyógyászat
Urológia

Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter

1. számú melléklet
a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez
„1. számú melléklet
a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelethez
Általános orvosi oklevéllel rendelkezõk által
megszerezhetõ szakképesítések
I. Általános orvosi oklevéllel rendelkezõk által
megszerezhetõ elsõ szakképesítések
1. Aneszteziológia és intenzív terápia
2. Arc-állcsont-szájsebészet
3. Belgyógyászat
4. Bõrgyógyászat
5. Csecsemõ- és gyermekgyógyászat
6. Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
7. Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
8. Fül-orr-gégegyógyászat
9. Gasztroenterológia
10. Geriátria
11. Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
12. Gyermeksebészet
13. Háziorvostan
14. Háziorvostan a külön jogszabály szerinti egyéni
képzést teljesítõknek
15. Honvédorvostan, katasztrófa-orvostan
16. Idegsebészet
17. Igazságügyi orvostan
18. Infektológia
19. Kardiológia
20. Megelõzõ orvostan és népegészségtan
21. Neurológia
22. Nukleáris medicina
23. Ortopédia és traumatológia
24. Orvosi laboratóriumi diagnosztika
25. Orvosi mikrobiológia
26. Oxyológia és sürgõsségi orvostan
27. Patológia
28. Pszichiátria
29. Radiológia
30. Repülõorvostan
31. Reumatológia
32. Sebészet
33. Sugárterápia

II. Általános orvosi oklevéllel és szakorvosi
szakképesítéssel rendelkezõ orvosok által megszerezhetõ
ráépített szakképesítések
1. Addiktológia
2. Allergológia és klinikai immunológia
3. Andrológia
4. Audiológia
5. Cytopatológia
6. Csecsemõ- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat
7. Csecsemõ- és gyermekgyógyászati intenzív terápia
8. Csecsemõ- és gyermekkardiológia
9. Egészségbiztosítás
10. Endokrinológia
11. Érsebészet
12. Fizioterápia
13. Foniátria
14. Gyermekgasztroenterológia
15. Gyermekneurológia
16. Gyermeknõgyógyászat
17. Gyermekradiológia
18. Gyermekszemészet
19. Gyermek-tüdõgyógyászat
20. Hematológia
21. Igazságügyi pszichiátria (igazságügyi elmeorvostan)
22. Intenzív terápia
23. Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem
24. Kézsebészet
25. Klinikai farmakológia
26. Klinikai genetika
27. Klinikai neurofiziológia
28. Klinikai onkológia
29. Laboratóriumi hematológia és immunológia
30. Mellkassebészet
31. Molekuláris genetikai diagnosztika
32. Munkahigiéné
33. Nefrológia
34. Neonatológia
35. Neuropatológia
36. Neuroradiológia
37. Orvosi rehabilitáció (rehabilitációs szakterület megjelölésével)
38. Orvosi rehabilitáció (pszichiátria szakterületen)
39. Plasztikai (égési) sebészet
40. Pszichoterápia
41. Sportorvostan
42. Sugáregészségtan
43. Trópusi betegségek”
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2. számú melléklet a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez
„2. számú melléklet a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelethez
Az általános orvosi oklevéllel rendelkezõ orvosok által megszerezhetõ elsõ szakképesítések megszerzésének
képzési feltételei
Szakma

Szakképzési idõ

Aneszteziológia és
intenzív terápia

60 hónap

Arc-állcsont-szájsebészet

72 hónap

Szakképzési idõn belül végzendõ minimális kötelezõ kiegészítõ szakgyakorlat és tanfolyam

26 hó törzsképzési program, benne:
12 hó sürgõsségi törzsképzési gyakorlat
6 hó aneszteziológiai alapszakképzés
6 hó intenzív terápiás alapszakképzés (multidiszciplináris gyakorlat központi intenzív
terápiás osztályon)
34 hó speciális szakképzési program az alábbiak szerint:
17 hó multidiszciplináris intenzív osztályos gyakorlat központi intenzív osztályon
A fenti idõtartam alatt teljesíteni kell a Szakmai Kollégium által elõírt típusú és számú
intenzív beavatkozás minimumszintjét
17 hó aneszteziológiai gyakorlat, benne:
6 hó hasi sebészet, benne: urológia és érsebészet
2 hó traumatológia, benne: ortopédia
2 hó gyermeksebészet
2 hó szülészet-nõgyógyászat
1 hó idegsebészet
1 hó mellkassebészet
1 hó szemészet
1 hó fül-orr-gégészet, fej- és nyaksebészet, fogászat, szájsebészet
1 hó szívsebészet
A fenti idõtartam alatt minimálisan 1200 anesztézia elvégzése, a Szakmai Kollégium
által elõírt szempontok szerint
A 2. évben 20 nap szakmai továbbképzés
A 4. év végén tesztvizsga
A 3–5. évben összesen 25 nap elméleti szakképzés
26 hó törzsképzési program egyetemi szájsebészeti képzõhelyen, benne: fogászati képzés,
heti 20 órában.
Részletezve:
I. év: Fogászati anyagtan
Odontotechnológia
Konzerváló fogászati propedeutika
Fogpótlástani propedeutika
Szájsebészeti propedeutika
Orális biológia
Preventív fogászat
II. év: heti 20 órában
Orális radiológia
Szájsebészet
Fogpótlástan
Parodontológia
Gyermekfogászat és fogszabályozás
Konzerváló fogászat
A felsorolt tárgyakból vizsgát kell tenni, a vizsgák részvizsgának minõsülnek, letételük
azonban a 2. év végéig kötelezõ
46 hó szakmai gyakorlat, benne:
6 hó dentoalveoláris sebészet
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EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Szakma

Szakképzési idõ

Belgyógyászat

60 hónap

Bõrgyógyászat

60 hónap

Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

60 hónap

21. szám

Szakképzési idõn belül végzendõ minimális kötelezõ kiegészítõ szakgyakorlat és tanfolyam

6 hó maxillofaciális traumatológia
12 hó arc-, állcsont és fej-nyak tumorsebészet
5 hó traumatológia
5 hó általános sebészet
6 hó arc-, állcsontdeformitások és fejlõdési rendellenességek sebészete
6 hó fül-orr-gégészet
szakvizsga elõkészítõ tanfolyam
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat (általános belgyógyászati osztályon)
6 hó belgyógyászati típusú sürgõsségi gyakorlat
12 hó belgyógyászati alapgyakorlat, benne:
6 hó kardiológiai súlypontú osztályon
6 hó gasztroenterológiai súlypontú osztályon
34 hó speciális képzési program, benne:
22 hó belgyógyászati osztályos gyakorlat
6 hó fakultatív speciális képzés
2 hó háziorvosi gyakorlat
1 hó szakvizsga elõkészítõ tanfolyam
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó sürgõsségi betegellátási program
6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat
3 hó STD rendelés (ebbõl 2 hét AIDS osztály)
1 hó fototerápiás és foto-diagnosztikai gyakorlat
1 hó mycológiai laboratóriumi gyakorlat
2 hó dermato-hisztopatológiai laboratóriumi gyakorlat
3 hó bõrgyógyászati sebészeti gyakorlat
2 hó bõrgyógyászati járóbeteg-rendelési gyakorlat
törzsképzési tanfolyamok
34 hó speciális képzési program
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó sürgõsségi betegellátási gyakorlat, ebbõl 3 hó gyermek intenzív osztályon
12 hó alapképzés csecsemõ- és gyermekosztályon
1,5 hó laboratóriumi diagnosztikai gyakorlat
1,5 hó képalkotó diagnosztikai gyakorlat
3 hó egészséges és patológiás újszülött osztályos gyakorlat (PIC, NIC)
törzsképzési tanfolyamok
34 hó speciális képzés, benne:
3 hó egészséges és pathológiás újszülött osztály (PIC, NIC)
3 hó gyermek-kardiológiai gyakorlat
3 hó gyermek-pulmonológiai és allergológiai gyakorlat
3 hó gyermek-neurológiai gyakorlat
3 hó gyermek-nefrológiai gyakorlat
3 hó gyermek-hemato-onkológiai gyakorlat
3 hó gyermek-gasztroenterológiai gyakorlat
3 hó gyermek-endokrinológiai gyakorlat
2 hó házi gyermekorvosi gyakorlat
3 hó gyermek-infektológiai és immunológiai gyakorlat
3 hó gyermeksebészeti és intenzív osztályos gyakorlat
2 hó anyagcsere-betegségek és genetikai gyakorlat

21. szám
Szakma

Fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Szakképzési idõ

60 hónap

Foglalkozás-orvostan 48 hónap
(üzemorvostan)

Fül-orr-gégegyógyászat

60 hónap
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Szakképzési idõn belül végzendõ minimális kötelezõ kiegészítõ szakgyakorlat és tanfolyam

26 hó törzsképzés, benne:
6 hó sürgõsségi betegellátás
6 hó belgyógyászat
6 hó traumatológia
6 hó neurológia
34 hó speciális képzés, benne:
12 hó fizioterápia és rehabilitáció, benne:
1 hó tanfolyamok
2 hét önálló fizioterápiás osztályon
2 hét sport-fizioterápiás osztályon
1 hó kardiológiai rehabilitációs osztályon
1 hó tüdõgyógyászati fizioterápia és rehabilitáció
1 hó baleseti utókezelõ
6 hó reumatológiai osztályon
1 hó reumatológiai rehabilitációs osztályon
22 hó rehabilitáció és fizioterápia, benne:
1 hó tanfolyamok
1 hó geriátriai osztályon
1 hó pszichiátriai rehabilitációs osztályon
2 hó gyermekrehabilitációs osztályon
1 hó gyermek ortopédiai képzés
16 hó mozgásszervi rehabilitációs osztály, benne:
1 hó koponya-agysérült rehabilitációs osztályon
1 hó gerincvelõ-harántsérült rehabilitációs osztályon
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó sürgõsségi betegellátási gyakorlat
18 hó foglalkozás-orvostani törzsképzés, benne:
6 hó belgyógyászati és foglalkozás belgyógyászati gyakorlat
2 hó egyéb foglalkozási betegségek klinikai gyakorlat, benne:
6 hét járóbeteg-szakrendelés
2 hét fertõzõ osztályos tevékenység
5 hó munkahigiénés és egyéb foglalkozás-orvostani alapismeretek
5 hó legjelentõsebb hazai foglalkozási ágazatok foglalkozás-egészségügyének
megismerése
törzsképzési tanfolyamok
22 hó speciális foglalkozás-egészségügyi tevékenység (gyakorlati foglalkozás
egészségügyi munkahelyen)
Szakvizsga elõkészítõ tanfolyam
26 hó törzsképzés, benne:
12 hó fül-orr-gégészet propedeutika
4 hó általános sebészet
2 hó sürgõsségi betegellátási gyakorlat, benne:
1 hó intenzív osztályon
2 hó traumatológiai gyakorlat
2 hó idegsebészeti gyakorlat
2 hó patológiai gyakorlat
34 hó szakmai képzés, benne:
1 hét audiológiai tanfolyam
1 hét allergológiai-immunológiai tanfolyam
4 hét szakvizsga-elõkészítõ tanfolyam
elõírt mûtéti lista teljesítése
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Szakma

Szakképzési idõ

Gasztroenterológia

60 hónap

Geriátria

48 hónap

Gyermek- és ifjúsági 60 hónap
pszichiátria

21. szám

Szakképzési idõn belül végzendõ minimális kötelezõ kiegészítõ szakgyakorlat és tanfolyam

26 hó törzsképzés, benne:
6 hó belgyógyászati sürgõsségi program
6 hó belgyógyászati törzsképzési program
12 hó gasztroenterológiai törzsképzés, benne:
9 hó gasztroenterológiai osztályon
3 hó hepatológiai osztályon
34 hó szakgyakorlat, benne:
3 hó általános sürgõsségi gyakorlat
3 hó kardiológiai-pulmonológiai osztályon
2 hó hematológia-onkológia osztályon
2 hó nefrológia-immunológia osztályon
1 hó endokrinológiai osztályon
1 hó fertõzõ osztályon
16 hó gasztroenterológiai osztályon (endoszkópos és sebészeti gyakorlattal)
3 hó hepatológiai osztályos gyakorlat
3 hó ultrahang gyakorlat
meghatározott számú vizsgálatok és eljárások teljesítése
kötelezõ tanfolyamok
2 hét EKG tanfolyam
2 hét transzfúziós tanfolyam
4 hét tanfolyam
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat (általános belgyógyászati osztályon)
6 hó belgyógyászati típusú sürgõsségi gyakorlat
12 hó belgyógyászati alapgyakorlat, benne:
6 hó kardiológiai súlypontú osztályon
6 hó gasztroenterológiai súlypontú osztályon
22 hó speciális képzés, benne:
4 hó idõseket ellátó osztályos gyakorlat
2 hó infektológia
2 hó neurológia
2 hó háziorvosi gyakorlat
2 hó pszichiátria
2 hó onkológia
2 hó rehabilitáció
2 hó kardiológia
1 hó reumatológia
1 hó tüdõgyógyászat
1 hó urológia
1 hó traumatológia
26 hó törzsképzés, benne:
6 hó gyermek belgyógyászat (benne: sürgõsségi ellátás, gyermekneurológia)
3 hó egyetemi képzõhelyen (gyermek-pszichiátriai fekvõ- vagy járóbeteg-ellátásban)
12 hó gyermek- és serdülõ pszichiátria aktív osztályon
3 hó gyermek- és ifjúságpszichiátria ambuláns ellátás
34 hó speciális képzés, benne:
10 hó akut felnõtt pszichiátriai osztály
24 hó gyermek-pszichiátriai szakellátás: osztály vagy gondozó (benne: rehabilitáció,
drogellátás, pszichoterápia, közösségi gyermekpszichiátria)
Közben: meghatározott tartalmú és idõtartamú elméleti képzés, és a pszichoterápiás
képzés propedeutikai fázisa

21. szám
Szakma

Gyermeksebészet

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Szakképzési idõ

72 hónap
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Szakképzési idõn belül végzendõ minimális kötelezõ kiegészítõ szakgyakorlat és tanfolyam

26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó sürgõsségi betegellátási program
6 hó sebészi típusú törzsképzés
6 hó általános (felnõtt) sebészet
6 hó gyermeksebészet
törzsképzési tanfolyamok
46 hó speciális képzési program, benne:
3 hó PIC gyakorlat
3 hó gyermek-intenzív osztályos gyakorlat
12 hó általános gyermeksebészet
6 hó felnõtt traumatológiai gyakorlat
24 hó speciális gyermeksebészeti gyakorlat
elõírt számú és típusú mûtéti beavatkozás
Kötelezõ tanfolyamok
Háziorvostan
36 hónap
26 hó törzsképzési program, benne:
8 hó belgyógyászat
4 hó gyermekgyógyászat
10 hét sebészet
6 hét szülészet-nõgyógyászat
1 hó neurológia
1 hó pszichiátria
4 hó családorvosi alapgyakorlat
a felsorolt szakmák képzési idejében az illeszkedõ sürgõsségi betegellátási
program is teljesítendõ, az oxyológiai gyakorlat a belgyógyászat keretében
történik
törzsképzési tanfolyamok
10 hó speciális szakmai képzés háziorvosi körzetben, tutor irányítása mellett
Háziorvostan a külön 48 hónap
36 hó szakmai gyakorlat keretében végzett egyéni szakképzés tutor irányítása mellett,
jogszabály szerinti
amelynek szakmai tartalma a háziorvosi szakképzés törzsképzésével egyezik meg.
egyéni képzést
Elemei:
teljesítõknek
belgyógyászat*
gyermekgyógyászat
sebészet
szülészet-nõgyógyászat
neurológia
pszichiátria
sürgõsségi ellátás
háziorvostan szakmai tanfolyam és vizsga
törzsképzési tanfolyamok, távoktatás
12 hó speciális szakmai képzés háziorvosi körzetben tutor irányítása mellett
* ebben a képzési formában kötelezõ elsõ gyakorlat 6 hó belgyógyászat intézeti mûködéssel
Honvédorvostan,
60 hónap
26 hó törzsképzési program, benne:
katasztrófa-orvostan
6 hó sürgõsségi betegellátás
3 hó sebészeti típusú törzsképzés
4 hó belgyógyászati típusú törzsképzés, benne:
2 hét transzfúziós tanfolyam
2 hét EKG tanfolyam
9 hó ellenõrzõ csapatorvosi gyakorlat, benne:
7 hét kötelezõ tanfolyam
1 hó közegészségügyi-járványügyi gyakorlat
1 hó megelõzõ orvostan tanfolyam
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Szakma

Idegsebészet

Szakképzési idõ

72 hónap

Igazságügyi orvostan 60 hónap

Infektológia

60 hónap

21. szám

Szakképzési idõn belül végzendõ minimális kötelezõ kiegészítõ szakgyakorlat és tanfolyam

34 hó speciális képzési program, benne:
6 hó sebészet, benne:
6 hét sebészeti tanfolyam
6 hó belgyógyászat, benne:
6 hét belgyógyászati tanfolyam
2 hó aneszteziológia és intenzív terápia
1 hó radiológia
1 hó klinikai laboratóriumi gyakorlat
1 hó közegészségtani és járványtani gyakorlat
1 hó foglalkozás-egészségügyi gyakorlat
14 hó mûködtetési gyakorlat, benne speciális tanfolyamok:
– katona-egészségügyi, szakharcászati, vezetési, szervezési ismeretek
– ABV védelmi egészségügyi ismeretek
– közegészségtani és járványtani ismeretek
– egészségügyi logisztikai ismeretek
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó sürgõsségi betegellátási program
6 hó sebészeti típusú törzsképzési gyakorlat
1 hó neuroanatómia és neuropatológia, mûtéttan
3 hó neurológia és neurofiziológia
3 hó neuro-intenzív gyakorlat
2 hó neuroradiológiai program
3 hó általános idegsebészeti gyakorlat
törzsképzési tanfolyamok
46 hó speciális képzés
meghatározott számú és típusú mûtét elvégzése
26 hó törzsképzési program, benne:
12 hó igazságügyi patológiai és hisztológiai törzsképzés
12 hó speciális képzési formák
törzsképzési tanfolyamok
34 hó speciális képzés, benne:
3 hó belgyógyászati osztályos gyakorlat
3 hó pszichiátriai osztályos gyakorlat
3 hó traumatológiai gyakorlat
1 hó gyakorlat munkaképesség-csökkenés megállapítására
2 hét toxikológiai gyakorlat
2 hét helyszíni és fogdaorvosi gyakorlat
23 hó igazságügyi szakértõi feladatok végzése oktatóhelyen
Szakvizsga elõtti kötelezõ tanfolyam
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó sürgõsségi betegellátási program
3 hó belgyógyászati gyakorlat
3 hó gyermekgyógyászati gyakorlat
1 hó háziorvosi gyakorlat
1 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat
10 hó infektológiai alapképzés
törzsképzési tanfolyamok
34 hó speciális képzés infektológiai osztályon, benne:
4 hó infektológiai belosztályon
4 hó infektológiai gyermekosztályon
19 hó választhatóan infektológiai bel- vagy gyermekosztályon

21. szám
Szakma

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Szakképzési idõ

Kardiológia

72 hónap

Megelõzõ orvostan
és népegészségtan

48 hónap

Neurológia

60 hónap

Nukleáris medicina

60 hónap

2693

Szakképzési idõn belül végzendõ minimális kötelezõ kiegészítõ szakgyakorlat és tanfolyam

2 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat
1 hó háziorvosi gyakorlat
2 hó az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat járványtani osztályán
1 hó kórház-higiénés osztályon
1 hó infektológiai tanfolyamok
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat (általános belgyógyászati osztályon)
6 hó belgyógyászati típusú sürgõsségi gyakorlat
12 hó belgyógyászati alapgyakorlat, benne:
6 hó kardiológiai súlypontú osztályon
6 hó gasztroenterológiai súlypontú osztályon
46 hó kardiológia gyakorlat, benne:
12 hó regionális kardiológiai centrumban
24 hó kardiológiai osztályon, ebbõl 12 hó választhatóan belgyógyászati vagy kardiológiai
osztályos gyakorlat, kardiovaszkuláris kísérleti tevékenység, klinikai vagy kísérletes
farmakológiai gyakorlat, epidemiológia, preventív orvoslás, kardiovaszkuláris rehabilitáció
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó betegellátási törzsgyakorlat, benne:
2 hó belgyógyászati osztályos gyakorlat
2 hó fertõzõ osztályos gyakorlat
2 hó sürgõsségi betegellátási gyakorlat
6 hó megelõzõ orvostani és népegészségtani tudományos képzési program
12 hó megelõzõ orvostani és népegészségtani törzsképzés, benne
törzsképzési tanfolyamok
22 hó népegészségügyi tevékenység/gyakorlat, benne:
1 hó klinikai laboratóriumi gyakorlat
1 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat
1 hó tanfolyam a megelõzõ hatósági és szakhatósági eljárásokról
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó sürgõsségi betegellátási gyakorlat, benne:
2 hó neuro-intenzív gyakorlat
6 hó belgyógyászati törzsképzési program
12 hó neurológiai alapképzés
törzsképzési tanfolyamok
34 hó speciális neurológiai képzés, benne:
1 hó klinikai elektrofiziológia
2 hó epileptológia
1 hó neuroradiológia
2 hó cerebrovascularis betegségek, neuroszonológia
1 hó neuropatológia, liquor-diagnosztika
2 hó pszichiátria
1 hó idegsebészet
2 hét neuro-infektológia
2 hó gyermek-neurológia
1 hó neuro-rehabilitáció
4 hó neurológiai ambulancia
1 hét szakvizsga elõkészítõ tanfolyam
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó nukleáris medicina alapképzési gyakorlat
6 hó sürgõsségi betegellátási gyakorlat
6 hó belgyógyászati gyakorlat
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EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Szakma

Ortopédia
és traumatológia

Szakképzési idõ

72 hónap

Orvosi laboratóriumi 60 hónap
diagnosztika

Orvosi mikrobiológia 60 hónap

21. szám

Szakképzési idõn belül végzendõ minimális kötelezõ kiegészítõ szakgyakorlat és tanfolyam

4 hó radiológiai gyakorlat
2 hó onkológiai gyakorlat
törzsképzési tanfolyamok
34 hó speciális szakképzési gyakorlat, benne:
átfogó sugárvédelmi gyakorlat
meghatározott számú izotóp-diagnosztikai beavatkozás elvégzése
meghatározott számú terápiás beavatkozás teljesítése
szakvizsga elõkészítõ tanfolyam
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó sebészeti sürgõsségi betegellátási program
12 hó az alapdiszciplínákban
(általános sebészet, mellkassebészet, idegsebészet, érsebészet, urológia, gyermeksebészet)
6 hó traumatológiai akut ellátásban
törzsképzési tanfolyamok
46 hó speciális képzési program, benne:
23 hó ortopédiai gyakorlat
17 hó traumatológia
6 hó speciális gyakorlat, benne:
2 hó kéz-, plasztikai és mikrosebészeti gyakorlat
2 hó fizioterápia, ortopéd-rehabilitáció, reumatológia
2 hó szeptikus csontsebészet
3 kötelezõ tanfolyam:
– elektív ortopédiai
– traumatológiai
– mozgásszervi alaptudományok
1 szabadon választható tanfolyam
elõírt számú és típusú mûtéti beavatkozás
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó belgyógyászati törzsképzés (benne: sürgõsségi laboratóriumi gyakorlat)
6 hó molekuláris biopatológiai gyakorlat
12 hó klinikai biokémia, benne:
6 hó klinikai kémia
2 hó gyógyszerszint meghatározás, toxikológia
2 hó kromatográfia, tömegspektrometria
2 hó endokrinológiai diagnosztika
törzsképzési tanfolyamok
34 hó speciális képzési program, benne:
6 hó hematológia, hemostaseológia, transzfuziológia
6 hó klinikai mikrobiológia
4 hó immunológiai gyakorlat
12 hó tudományos képzési program
4 hó elektív speciális képzés
2 hó tanfolyamok
26 hó törzsképzési program, benne:
12 hó klinikai gyakorlat, benne:
5 hó belgyógyászat, onkohematológia, infektológia
3 hó gyermekgyógyászat (PIC)
3 hó intenzív osztály (belgyógyászat, sebészet), sürgõsségi ambulancia
1 hó STD ambulancia

21. szám
Szakma

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Szakképzési idõ

Oxyológia és
sürgõsségi orvostan

60 hónap

Patológia

60 hónap
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Szakképzési idõn belül végzendõ minimális kötelezõ kiegészítõ szakgyakorlat és tanfolyam

6 hó laboratóriumi medicina, benne:
2 hó molekuláris biopatológia
6 hó mikrobiológiai alapképzés
törzsképzési tanfolyamok
34 hó mikrobiológiai gyakorlat, benne:
5 hó járványügyi bakteriológia és tipizáló laborgyakorlat
4 hó virológia, virológiai immunológia
1 hó parazitológia, parazitológiai immunológia
1 hó mikológia
1 hó mikobakterium-diagnosztika
1 hó mikrobiológiai molekuláris biológiai módszerek
1 hó táptalajkonyhai gyakorlat
6 hét kötelezõ tanfolyamok
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó multidiszciplináris ITO
1 hó ALS, PALS, trauma-, mentésirányítási, oxyológiai, katasztrófamedicina- és
kárhelyparancsnoki tanfolyam
2 hó gyermekgyógyászat felvételi ambulancia
3 hó traumatológia felvételi ambulancia
1 hó fül-orr-gégészet (felvételi ambulancia és mûtõ)
1 hó szemészet (felvételi ambulancia és mûtõ)
2 hó toxikológiai centrum
5 hó SO1
1 hó oxyológia-rohamkocsin/vagy mentõorvosi kocsin teljesített szolgálat
1 hó gyermekmentõorvosi kocsin teljesített szolgálat
1 hó mobil intenzív egységen teljesített szolgálat
34 hó speciális képzés, benne:
18 hó önálló mentõorvosi munka (eset/rohamkocsin)
2 hó sebészet (ambulancia betegfelvétel)
3 hó képalkotó diagnosztika
2 hó belgyógyászat PCI-központ
1 hó neurológia stroke központban
1 hó PIC
1 hó szülõszobai gyakorlat
1 hó pszichiátriai gyakorlat
2 hó orvosi ügyelet
1 hó rohamkocsin/vagy mentõorvosi kocsin teljesített ellenõrzött kivonuló gyakorlat
26 hó törzsképzési program
34 hó speciális patológiai szakképzés, amely alatt azokról a helyekrõl, ahol a felsorolt
specialitások nem képezik a rutinmunka tárgyát, a megadott idõtartamú szakgyakorlat
akkreditált képzõhelyen teljesítendõ
4 hét nõgyógyászati patológia
3 hét diagnosztikus cytológia
2 hét vesepatológia
2 hét májpatológia
2 hét hematopatológia
2 hét mozgásszervi patológia
2 hét urológiai patológia
2 hét tüdõpatológia
2 hét fül-orr-gégepatológia
2 hét neuropatológia
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Szakma

Szakképzési idõ

Pszichiátria

60 hónap

Radiológia

60 hónap

Repülõorvostan

48 hónap

Reumatológia

60 hónap

21. szám

Szakképzési idõn belül végzendõ minimális kötelezõ kiegészítõ szakgyakorlat és tanfolyam

2 hét bõrgyógyászati patológia
3 hó fekvõbeteg-ellátásban eltöltött gyakorlat megadott program szerint
elõírt számú és típusú autopsziás, hisztopatológiai és citopatológiai tevékenység;
speciális technikák elsajátítása
8 hét szakvizsga elõkészítõ tanfolyam
26 hó törzsképzés, benne:
3 hó belgyógyászati gyakorlat
15 hó felvételes pszichiátriai osztályos gyakorlat
3 hó neurológiai osztályos gyakorlat
3 hó gyermek- és ifjúság-pszichiátriai osztályos vagy ambuláns gyakorlat
a felsorolt szakmák képzési idejében az illeszkedõ sürgõsségi betegellátási program
is teljesítendõ
törzsképzési tanfolyam
34 hó speciális képzés, benne:
9 hó pszichiátriai járóbeteg-rendelés, benne:
3 hó közösségi pszichiátriai gyakorlat
3 hó idõskori pszichiátriai gyakorlat
3 hó pszichiátriai rehabilitációs gyakorlat
3 hó pszichoterápiás gyakorlat
3 hó alkohol-drog osztályos vagy ambuláns gyakorlat
3 hó egyetemi képzõhelyen eltöltendõ gyakorlat
10 hó elektív gyakorlat
folyamatos elméleti képzés meghatározott témakörökbõl és a pszichoterápiás képzés
propedeutikai fázisa
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó sürgõsségi betegellátási program
3 hó sebészeti típusú törzsképzési program
3 hó belgyógyászati típusú törzsképzési program
12 hó radiológiai alapképzési program
törzsképzési tanfolyamok
34 hó speciális képzés, benne:
21 hó általános röntgen- és ultrahang-diagnosztika
2 hó komplex emlõdiagnosztika
4 hó computer tomographia, benne:
2 hó neuro-radiológia
3 hó mágneses rezonancia képalkotás, benne:
2 hó neuro-radiológia
3 hó képalkotó eljárásokkal vezérelt invazív diagnosztika és terápiás intervenció
1 hó sugárterápia
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó sürgõsségi betegellátás, benne:
1 hó kutató-mentõ, illetve mentõ-helikopter szolgálat
5 hó belgyógyászati típusú törzsképzési program
6 hó repülõorvosi klinikai vizsgálatok (sebészet, belgyógyászat, ideggyógyászat,
fül-orr-gégészet, szemészet, fogászat)
3 hó speciális repülõorvosi funkcionális diagnosztikai és pszichológiai vizsgálatok
8 hét repülõorvosi alaptanfolyam
8 hét repülõszakorvosi tanfolyam
22 hó repülõtéri orvosi szolgálat
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó sürgõsségi betegellátási program
12 hó belgyógyászati törzsképzési program
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Szakképzési idõ

Sebészet

72 hónap

Sugárterápia

60 hónap

Szemészet

60 hónap
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Szakképzési idõn belül végzendõ minimális kötelezõ kiegészítõ szakgyakorlat és tanfolyam

2 hó ortopédiai osztályos gyakorlat
2 hó neurológiai osztályos gyakorlat
2 hó rehabilitációs osztályos gyakorlat
törzsképzési tanfolyamok
34 hó speciális szakképzési program, benne:
30 hó speciális képzés reumatológiai osztályon
4 hó reumatológiai járóbeteg-rendelési gyakorlat
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó sürgõsségi betegellátási program
6 hó traumatológiai gyakorlat
3 hó sebészeti alapdiszciplínák
9 hó sebészeti sürgõsségi betegellátás, ambuláns sebészet, járóbeteg-ellátás
törzsképzési tanfolyamok
46 hó speciális szakképzési program, benne:
3 hó érsebészeti gyakorlat
2 hó mellkas-sebészeti osztályos gyakorlat
1 hó gyermeksebészeti gyakorlat
40 hó általános sebészeti gyakorlat, benne:
legfeljebb 6 hóra választható az alábbi társszakmák egyike: urológia, szülészet-nõgyógyászat, kézsebészet, idegsebészet, plasztikai sebészet, szívsebészet, endoszkópos
sebészet, oxyológia)
sebészeti infektológia tanfolyam
sebészeti onkológia tanfolyam
évente egy, kétnapos kötelezõ tanfolyam
kéthetes, vizsgával záruló szakvizsga-elõkészítõ tanfolyam, megadott számú és típusú
mûtét elvégzése
26 hó törzsképzési program, benne:
12 hó képalkotói diagnosztikai gyakorlat, benne:
6 hó CT
2 hó MRI
2 hó izotópdiagnosztika
1 hó ultrahang-diagnosztika
1 hó radiológia
12 hó klinikai gyakorlat, benne:
2 hó belgyógyászat
2 hó sebészet
2 hó gyermekgyógyászat
2 hó fül-orr-gégegyógyászat
2 hó nõgyógyászat
1 hó ideggyógyászat
1 hó bõrgyógyászat
törzsképzési tanfolyamok
34 hó speciális képzési program
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó sürgõsségi betegellátás, benne:
1 hó mentõorvosi gyakorlat
2 hó intenzív terápia
2 hó aneszteziológiai gyakorlat
1 hó tanfolyamok
6 hó sebészeti típusú törzsképzési gyakorlat, benne:
1 hó idegsebészet
5 hó szemészeti mikrosebészet
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Szakképzési idõ

Szívsebészet

84 hónap

Szülészetnõgyógyászat

60 hónap

Transzfúziológia

48 hónap

21. szám

Szakképzési idõn belül végzendõ minimális kötelezõ kiegészítõ szakgyakorlat és tanfolyam

12 hó szemészeti gyakorlat teljes körû képzésre kijelölt képzõhelyen
törzsképzési tanfolyamok
34 hó általános képzés
szakvizsga elõtti tesztvizsga
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó sürgõsségi betegellátás
6 hó általános sebészeti törzsképzés
2 hó traumatológiai képzés
1 hó plasztikai sebészet
1 hó urológia
1 hó idegsebészet
2 hó mellkassebészet
1 hó érsebészet
4 hó aneszteziológia és intenzív terápia
törzsképzési tanfolyam
58 hó szívsebészeti speciális képzés, benne:
6 hó hemodinamikai laboratóriumi gyakorlat
elõírt számú mûtét teljesítése
26 hó törzsképzési program, benne:
3 hó sürgõsségi betegellátási program
3 hó sebészeti törzsképzési program
8 hó általános nõgyógyászati képzés
8 hó általános szülészeti képzés
törzsképzési tanfolyamok
34 hó speciális képzés, benne:
11 hó szülészeti képzés
9 hó nõgyógyászati képzés
5 hó nõgyógyászati onkológia
1 hó nõgyógyászati endokrinológia és asszisztált reprodukció
3 hó szülészeti-nõgyógyászati ultrahang-diagnosztika
2 hó szülészeti aneszteziológia
3 hó urológia
kötelezõ tanfolyamok:
– colposcopia
– neonatológia
– nõgyógyászati endoscopia
– szülészeti-nõgyógyászati ultrahang-diagnosztika
– postmenopausális hormonpótlás
– pszichoszomatika a szülészet-nõgyógyászatban
– gyermeknõgyógyászat
meghatározott számú és típusú mûtét elvégzése
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó sürgõsségi betegellátási program
6 hó törzsképzési gyakorlat belgyógyászati vagy gyermekgyógyászati hematológiai
osztályon
9 hó transzfúziológiai alapképzés
3 hó kötelezõ tanfolyamok, benne: immunológia és hematológiai tanfolyamok
törzsképzési tanfolyamok
22 hó speciális transzfúziológiai képzés, benne:
3 hó klinikai laboratóriumi gyakorlat
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Szakképzési idõ

Tüdõgyógyászat

60 hónap

Urológia

60 hónap

2699

Szakképzési idõn belül végzendõ minimális kötelezõ kiegészítõ szakgyakorlat és tanfolyam

26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat általános belgyógyászati osztályon
6 hó belgyógyászat, benne:
intenzív légzésterápiás típusú sürgõsségi gyakorlat
2 hét transzfúziológiai tanfolyam
12 hó belgyógyászati alapgyakorlat, benne:
6 hó kardiológiai és pulmonológiai súlypontú osztályon
6 hó gasztroenterológiai súlypontú osztályon
34 hó speciális tüdõgyógyászati képzés, benne:
3 hét kötelezõ szakvizsgaelõkészítõ tanfolyam
1 hét kötelezõ egyéni konzultáció
6 hó klinikai immunológia és allergológia
6 hó onko-pulmonológia
1 hó légzésrehabilitáció
1 hó tüdõgondozói gyakorlat
26 hó törzsképzési program, benne:
6 hó sürgõsségi betegellátás, benne:
2 hó intenzív osztályos munka
2 hó traumatológia
2 hó mentõgyakorlat
8 hó általános sebészet gyakorlat
1 hó érsebészeti gyakorlat
1 hó nõgyógyászat
3 hó urológiai ambulancián
3 hó gyermekurológia
2 hó andrológia
törzsképzési tanfolyam(ok)
34 hó urológiai osztályos gyakorlat, benne:
ultrahang alapismeretek tanfolyam
1 hó urológiai ultrahang gyakorlat
megadott számú és típusú mûtét
szakvizsgafelkészítõ program sikeres teljesítése

”

3. számú melléklet a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez
„3. számú melléklet a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelethez
Az általános orvosi oklevéllel rendelkezõ szakorvosok által megszerezhetõ ráépített szakképesítések
megszerzésének képzési feltételei
Szakma

Addiktológia

Szakképzési idõ

24 hónap

Szakképzési idõn belül végzendõ minimális
kötelezõ gyakorlat és tanfolyam

6 hó belgyógyászati képzés olyan osztályon, ahol
alkoholbetegeket is kezelnek, ezen belül benne:
3 hó gasztroenterológia
12 hó gyakorlat alkohol, vagy drog osztályon, vagy
pszichiátria speciális részlegén
6 hó gyakorlat drogambulancián vagy gondozóban
2 hét speciális addiktológiai tanfolyam

Ráépített szakképesítéshez
szükséges elsõ szakképesíté

pszichiátria
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Szakképzési idõ

Szakképzési idõn belül végzendõ minimális
kötelezõ gyakorlat és tanfolyam

6 hó pszichiátriai osztályos gyakorlat
12 hó alkohol-drog osztályos gyakorlat
6 hó gyakorlat alkohol-drog ambulancián vagy
gondozóban

Allergológia és klinikai
immunológia

24 hónap

Andrológia

24 hónap

48 hónap

Audiológia

24 hónap

Cytopatológia

24 hónap

Csecsemõ- és gyermek
fül-orr-gégegyógyászat

24 hónap

Csecsemõ- és
gyermekgyógyászati
intenzív terápia

24 hónap

pszichoterápiás tanfolyam
2 hét speciális addiktológiai tanfolyam
4 hó belgyógyászati immunológia
2 hó immunológiai laboratóriumi gyakorlat
3 hó bõrgyógyászat
3 hó gyermekgyógyászati allergológia és
immunológia
3 hó tüdõgyógyászat, allergológia
3 hó reumatológia
2 hó transzplantációs laboratóriumi gyakorlat
6 hét immunológiai tanfolyamok
1 év elméleti és gyakorlati képzés szakképzõ hellyé
minõsített képzõhelyen
6 hó kiegészítõ képzés, benne andrológiai tanfolyam
elvégzése
6 hó andrológiai sebészet külön meghatározott
képzõhelyen
elõírt sebészeti tevékenység igazolása
2 év urológiai képzés
1 év elméleti és gyakorlati képzés szakképzõ hellyé
minõsített képzõhelyen
6 hó kiegészítõ képzés andrológiai alaptanfolyam
elvégzése
6 hó sebészet külön meghatározott képzõhelyen
elõírt sebészeti tevékenység igazolása
gyakorlat audiológiai állomáson
1 hét speciális audiológiai tanfolyam
2 hó ultrahang gyakorlat
2 hó vezérelt biopszia gyakorlat
4 hó klinikai ambuláns gyakorlat
8 hó nõgyógyászati cytologiai gyakorlat
8 hó aspirációs cytologiai gyakorlat
4 hó gyermekgyógyászati gyakorlat
20 hó gyermek fül-orr-gégészeti osztályos gyakorlat
6 hó gyermekintenzív osztályon
3 hó neonatális intenzív centrumban
1 hó gyermekkardiológiai intenzív osztályon
1 hó gyermekinfektológiai intenzív osztályon
1 hó gyermek égés-intenzív osztályon
1 hó gyermeksürgõsségi osztályon
1 hó gyermeksebészeti osztályon
6 hó gyermekaneszteziológia
1 hó toxikológiai intenzív osztályon
1 hó neurotraumatológiai intenzív osztályon
1 hó lélegeztetési profilú intenzív osztályon
1 hó kardiológiai profilú intenzív osztályon

21. szám
Ráépített szakképesítéshez
szükséges elsõ szakképesíté

belgyógyászat,
háziorvostan, csecsemõés gyermekgyógyászat,
neurológia,
tüdõgyógyászat

belgyógyászat,
bõrgyógyászat,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
fül-orr-gégegyógyászat,
infektológia, neurológia,
reumatológia sebészet,
szemészet,
szülészet-nõgyógyászat,
transzfúziológia,
tüdõgyógyászat
urológia

minden elsõként
megszerezhetõ klinikai
szakképesítés*

fül-orr-gégegyógyászat
patológia

fül-orr-gégegyógyászat
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

21. szám
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Szakképzési idõ

Csecsemõ- és gyermek
kardiológia

36 hónap

Egészségbiztosítás

24 hónap

Endokrinológia

24 hónap

Érsebészet

24 hónap

Fizioterápia

24 hónap

Foniátria

24 hónap

Gyermekgasztroenterológia

24 hónap

Gyermekneurológia

24 hónap

Szakképzési idõn belül végzendõ minimális
kötelezõ gyakorlat és tanfolyam

18 hó gyermek kardiológia centrumban
18 hó gyermek kardiológia osztályon
24 hó akkreditált biztosítási gyakorlatot végzõ
egészségügyi szolgáltatónál, benne: 2-2 hó
belgyógyászati, traumatológiai (ortopédiai),
pszichiátriai, illetve orvosszakértõi gyakorlatot
folytató osztályon
4×50 óra speciális tanfolyam
17 hó belgyógyászati endokrinológia (benne: 4 hó
diabetológia)
3 hó gyermekgyógyászati endokrinológia
3 hó nõgyógyászati endokrinológia
1 hó endokrinológiai laboratóriumi gyakorlat
az elõírt tanfolyamok teljesítése
6 hó belgyógyászati endokrinológia
14 hó gyermekgyógyászati endokrinológia (benne:
4 hó diabetológia)
3 hó nõgyógyászati endokrinológia
1 hó endokrinológiai laboratóriumi gyakorlat
az elõírt tanfolyamok teljesítése
6 hó belgyógyászati endokrinológia
3 hó gyermekgyógyászati endokrinológia
14 hó nõgyógyászati endokrinológia
(benne: 4 hó diabetológia)
1 hó endokrinológiai laboratóriumi gyakorlat
az elõírt tanfolyamok teljesítése
teljes idõben érsebészeti osztályos (klinikai)
gyakorlat
elõírt számú és típusú mûtéti beavatkozás teljesítése
fizioterápiás tanfolyam (a képzés kezdetén)
3 hó reumatológia
3 hó mozgásszervi rehabilitáció
1 hó baleseti utókezelõ
1 hó tüdõgyógyászat
2 hét önálló fizioterápiás osztályon
2 hét kardiológiai-rehabilitációs osztályon
2 hét sport-fizioterápiás osztályon
15 hó fizioterápia gyakorlása az alapklinikai
szakmának megfelelõ fekvõbeteg-osztályon
az alapklinikai szakmának megfelelõ fizioterápiás
tanfolyam
teljes idõben szakgyakorlat foniátriai állomáson
kötelezõ tanfolyam
6 hó felnõtt gasztroenterológia
18 hó gyermekgyógyászati gasztroenterológia
gasztroenterológiai tanfolyam hepatológiai
tematikával is
hasi ultrahang tanfolyam
elõírt számú és típusú beavatkozások
12 hó felnõtt neurológiai gyakorlat
12 hó csecsemõ- és gyermekneurológiai osztályos
gyakorlat

2701
Ráépített szakképesítéshez
szükséges elsõ szakképesíté

csecsemõ- és
gyermekgyógyászat
bármely elsõ
szakképesítés

belgyógyászat

csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

szülészet-nõgyógyászat

sebészet

minden elsõként
megszerezhetõ klinikai
szakképesítés*

fül-orr-gégegyógyászat
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

csecsemõ- és
gyermekgyógyászat
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Szakma

Gyermeknõgyógyászat

Gyermekradiológia

Szakképzési idõ

36 hónap

30 hónap

24 hónap

Gyermekszemészet

24 hónap

Gyermek-tüdõgyógyászat 24 hónap

Hematológia

24 hónap

Igazságügyi pszichiátria
(igazságügyi
elmeorvostan)

36 hónap

Intenzív terápia

24 hónap

Iskola-egészségtan
és ifjúságvédelem

24 hónap

Kézsebészet

24 hónap

Szakképzési idõn belül végzendõ minimális
kötelezõ gyakorlat és tanfolyam

12 hó gyermekgyógyászati szak gyakorlata
12 hó gyermekneurológiai osztályos gyakorlat
24 hó nõgyógyászati gyakorlat
12 hó gyermeknõgyógyászati gyakorlat
12 hó gyermekgyógyászati gyakorlat
24 hó gyermeknõgyógyászati gyakorlat
6 hó általános radiológia
6 hó általános ultrahang
6 hó általános CT, MR, interventio
6 hó teljes skálájú gyermekradiológiai osztályos
gyakorlat
6 hó teljes skálájú radiológiai osztályos gyakorlat
12 hó általános gyermekgyógyászati gyakorlat
6 hó nem teljes skálájú
gyermekradiológiai gyakorlat
6 hó teljes skálájú
gyermekradiológiai gyakorlat
20 hó gyermekszemészeti gyakorlat (egyetemi
klinikán töltendõ)
4 hó gyermekszemészeti járóbeteg-rendelés
8 hó gyermektüdõgyógyászat osztályos gyakorlat
4 hó allergológiai gyakorlat
6 hó felnõtt tüdõgyógyászati osztályos gyakorlat
1 hó gyermek tuberkolózis osztályos gyakorlat
3 hó bronchológiai gyakorlat
2 hó tüdõgyógyászati járóbeteg-rendelés
klinikai immunológiai és allergológiai tanfolyam
szakvizsgára elõkészítõ gyermek-tüdõgyógyászat
tanfolyam
15 hó gyakorlat klinikai hematológiai osztályon
6 hó csontvelõi õssejt kezelést is végzõ munkahelyen
6 hetes laboratóriumi gyakorlat
6 hetes szakvizsga elõkészítõ tanfolyam
36 hó igazságügyi pszichiátriai tevékenység
akkreditált oktatóhelyen
50 önálló szakvélemény elkészítése igazságügyi
pszichiátria tanfolyam
6 hó aneszteziológiai alapképzés
18 hó intenzív terápia képzésre kijelölt vegyes
profilú intenzív terápiás osztályon
iskolaorvosi vagy gyermekkörzeti munkakör
1 hó ortopédia
iskolaorvosi tanfolyam
1 hét sportorvosi,
2 hét foglalkozás-egészségügyi,
1 hó gyermek-pszichiátriai gyakorlat,
40 órás egészség-fejlesztési tanfolyam
a belgyógyász szakorvosok esetében: 6 hó csecsemõés gyermekgyógyászati intézetben töltött
szakgyakorlat
24 hó gyakorlat kézsebészeti osztályon (részlegen)
elõírt számú és típusú mûtéti beavatkozás

21. szám
Ráépített szakképesítéshez
szükséges elsõ szakképesíté

neurológia
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat
szülészet-nõgyógyászat
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

radiológia

szemészet

csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

belgyógyászat, csecsemõés gyermekgyógyászat

pszichiátria, gyermek- és
ifjúságpszichiátria

belgyógyászat,
kardiológia
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
belgyógyászat

ortopédia, sebészet,
traumatológia

21. szám
Szakma

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Szakképzési idõ

Klinikai farmakológia

24 hónap

Klinikai genetika

24 hónap

Klinikai neurofiziológia

24 hónap

Klinikai onkológia

26 hónap

Laboratóriumi
hematológia és
immunológia

24 hónap

Szakképzési idõn belül végzendõ minimális
kötelezõ gyakorlat és tanfolyam

3 hó gyakorlat klinikai fázis I. és fázis II.
gyógyszervizsgálatok végzésére akkreditált klinikai
farmakológiai vizsgálóhelyen
9 hó gyakorlat az Országos Gyógyszerészeti Intézet
által engedélyezett klinikai fázis II. és fázis III.
gyógyszervizsgálatok végzésére akkreditált klinikai
farmakológiai vagy klinikán, kórházban mûködõ
vizsgálóhelyen
3 hó preklinikai gyógyszervizsgálati gyakorlat
akkreditált vizsgálóhelyen
9 hó további gyakorlat a fenti gyakorlóhelyeken
GCP tanfolyam
2 hét elméleti képzés
6 hó gyermekgyógyászat
6 hó szülészet-nõgyógyászat (beleértve: intrauterin
diagnosztika)
3 hó molekuláris genetikai laboratórium
3 hó citogenetikai laboratórium
6 hét belgyógyászati genetika/tanácsadási gyakorlat
6 hét bõrgyógyászati genetika/tanácsadási gyakorlat
6 hét szemészeti genetika/tanácsadási gyakorlat
6 hét neurológiai genetika/tanácsadási gyakorlat
24 hó klinikai neurofiziológiai laboratóriumban
eltöltött gyakorlat, benne:
4 hét elektroenkefalográfia
2 hét video-EEG
4 hét kiváltott válaszok
4 hét elektromiográfia és elektroneuronográfia
2 hét mágneses ingerlés
4 hét poliszomnográfia
Elõírt számú és típusú vizsgálatok
19 hó onkológiai, belgyógyászati, urológiai és
sebészeti osztályos gyakorlat, ebbõl:
8 hó teljeskörû képzésre kijelölt képzõhelyen
3 hó kemoterápia
2 hét uro-onkológia
2 hét nõgyógyászati onkológia
2 hét sugárterápia
2 hó onkológiai sebészet
2 hét hematológia
2 hét fej-nyak sebészet
1-1 hét bõrgyógyászat, patológia
röntgen-diagnosztika, fájdalomcsillapítás
2 hét kötelezõ elméleti tanfolyamok
9 hó hematológiai és hemosztazeológiai
laboratóriumi gyakorlat
9 hó immunológiai laboratóriumi gyakorlat
1 hó hematológiai és hemosztazeológiai ambuláns
gyakorlat
1 hó immunológiai ambuláns gyakorlat
3 hó transzfúziológiai gyakorlat
1 hó tanfolyamok, elméleti képzés

2703
Ráépített szakképesítéshez
szükséges elsõ szakképesíté

minden elsõként
megszerezhetõ klinikai
szakképesítés*

minden szakorvosi
szakképesítés

neurológia, pszichiátria,
idegsebészet, csecsemõés gyermekgyógyászat,
gyermek- és ifjúsági
pszichiátria

belgyógyászat,
bõrgyógyászat,
csecsemõés gyermekgyógyászat,
fül-orr-gégegyógyászat,
gyermeksebészet,
idegsebészet, nukleáris
medicina, ortopédia,
ortopédia-traumatológia,
radiológia, sebészet,
sugárterápia,
szülészet-nõgyógyászat,
tüdõgyógyászat, urológia

orvosi laboratóriumi
diagnosztika

2704
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Szakma

Szakképzési idõ

Szakképzési idõn belül végzendõ minimális
kötelezõ gyakorlat és tanfolyam

10,5 hó hematológiai és hemosztazeológiai
laboratóriumi gyakorlat
10,5 hó immunológiai laboratóriumi gyakorlat
1 hó hematológiai és hemosztazeológiai ambuláns
gyakorlat
1 hó immunológiai ambuláns gyakorlat
1 hó tanfolyam, elméleti képzés
24 hó mellkassebészeti osztályon (részlegen)
elõírt számú és típusú mûtét elvégzése
3 hó klinikai genetikai tanácsadás
3 hó cytogenetika
3 hó öröklött genetikai megbetegedések
diagnosztikája
3 hó molekuláris genetikai polymorfizmusok, rizikó
tényezõk diagnosztikája
3 hó mikrobiológiai molekuláris biológiai
diagnosztika
6 hó molekuláris genetikai tárgyú tudományos
project
12 hó munkahigiénés törzsképzés
12 hó munkahigiénés gyakorlat

Mellkassebészet

24 hónap

Molekuláris genetikai
diagnosztika

24 hónap

Munkahigiéné

24 hónap

Nefrológia

24 hónap

nefrológiai osztályon (részlegen)

Neonatológia

24 hónap

Neuropatológia

36 hónap

18 hó újszülött és patológiás újszülött gyakorlat
6 hó intenzív újszülött ellátási gyakorlat
12 hó patológiai gyakorlat
24 hó neuropatológiai gyakorlat
12 hó neurológiai gyakorlat
24 hó neuropatológiai gyakorlat
24 hó neuroradiológiai gyakorlat, benne:
8 hét intervenciós neuroradiológia
8 hét gyermek neuroradiológia
1 hó neuro-nukleáris medicina
1 hó neurosonológia
az elõírt számú és típusú vizsgálat
a megelõzõen megszerzett, szakképesítés és a
megszerzendõ rehabilitációs szakképesítés alapján
rehabilitációs osztályos gyakorlat
rehabilitációs alapismeretek tanfolyam
fizioterápia I. és II. tanfolyam
alapszakma függõ speciális tanfolyam

Neuroradiológia

24 hónap

Orvosi rehabilitáció,
24 hónap
(rehabilitációs szakterület
megjelölésével:
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
kardiológia,
mozgásszervi és
tüdõgyógyászat területen)
Orvosi rehabilitáció
24 hónap
(pszichiátria
szakterületen)
Plasztikai (égési) sebészet 36 hónap

pszichiátriai rehabilitációs osztályos gyakorlat
rehabilitációs alapismeretek tanfolyam
alapszakma függõ speciális tanfolyam
18 hó plasztikai törzsképzés, ebbõl 12 hó egyazon
képzõhelyen folyamatosan
6 hó égéssebészeti osztályon
3 hó kézsebészet és mikrosebészet

21. szám
Ráépített szakképesítéshez
szükséges elsõ szakképesíté

transzfúuziológia

sebészet
orvosi laboratóriumi
diagnosztika, orvosi
mikrobiológia, patológia,
igazságügyi orvostan

foglalkozás-orvostan,
megelõzõ orvostan és
népegészségtan
aneszteziológia és
intenzív terápia,
belgyógyászat, csecsemõés gyermekgyógyászat
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat
neurológia, idegsebészet
patológia
radiológia

minden elsõként
megszerezhetõ klinikai és
mozgásszervi
szakképesítés* (kivéve:
pszichiátria)

pszichiátria

sebészet,
ortopédia-traumatológia,
traumatológia

21. szám
Szakma
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Szakképzési idõ

Szakképzési idõn belül végzendõ minimális
kötelezõ gyakorlat és tanfolyam

2705
Ráépített szakképesítéshez
szükséges elsõ szakképesíté

3 hó fej-nyak-szájsebészet
6 hó szabadon választott (esztétikai sebészet,
urológia, nõgyógyászat, szemészet, bõrgyógyászat)
48 hónap

1 év általános sebészeti gyakorlat
3 év szakmai gyakorlat benne:
18 hó plasztikai törzsképzés ebbõl
12 hó egyazon képzõhelyen folyamatosan
6 hó égéssebészeti osztályon
3 hó kézsebészet és mikrosebészet
3 hó fej-nyak-szájsebészet

más, elsõként
megszerezhetõ sebészeti
jellegû szakképesítés
(fül-orr-gégegyógyászat,
arc-állcsont-szájsebészet,
szemészet,
szülészet-nõgyógyászat,
ortopédia, urológia,
gyermeksebészet stb.)

6 hó szabadon választott
(esztétikai sebészet, urológia, nõgyógyászat,
szemészet, bõrgyógyászat)
Pszichoterápia

24 hónap

klinikai pszichoterápiás képzõhelyen (klinikai fázis)
módszerspecifikus képzõhelyeken
(módszerspecifikus fázis az elsõ fázissal
párhuzamosan)

36 hónap

klinikai pszcihoterápiás képzõhelyen
(propedeutikai és klinikai fázis)
módszerspecifikus képzõhelyeken

pszichiátria, gyermek- és
ifjúságpszichiátria

minden elsõként
megszerezhetõ klinikai
szakképesítés*

(módszerspecifikus fázis az elsõ két
fázissal párhuzamosan)
Sportorvostan

24 hónap

2 hó belgyógyászati osztályon
1 hó kardiológiai, illetve kardiológiai intenzív
osztályon

minden elsõként
megszerezhetõ klinikai
szakképesítés*

2 hó ortopédiai, traumatológiai vagy sportsebészeti
osztályon és szakrendelésen
2 hó terhelésdiagnosztika
1,5 hó rehabilitációs és fizioterápiás osztályon és
szakrendelésen
12 hó sportorvosi gyakorlat (szakrendelésen,
válogatott keret vagy egyesület mellett, minimum
havi 20 óra)
kötelezõ tanfolyam:
2 hét sportorvosi ismeretek
1 hét oxyológia
kötelezõ konzultációk az Országos
Sportegészségügyi Intézetben
Sugáregészségtan

24 hónap

12 hó sugáregészségtani törzsképzés
12 hó sugáregészségtani gyakorlat

Trópusi betegségek

24 hónap

1 év infektológiai osztályon
3 hó hazai trópusi osztályos gyakorlat
4 hó hazai trópusi ambulancián végzett gyakorlat
3 hó mikrobiológiai-parazitológiai laboratóriumi
gyakorlat
6–8 hetes trópusi medicinával foglalkozó tanfolyam
elvégzése

megelõzõ orvostan és
népegészségtan,
foglalkozás-orvostan,
radiológia
infektológia,
belgyógyászat

2706
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* Klinikai szakképesítések:
1. Aneszteziológia és intenzív terápia
2. Arc-állcsont-szájsebészet
3. Belgyógyászat
4. Bõrgyógyászat
5. Csecsemõ- és gyermekgyógyászat
6. Fül-orr-gégegyógyászat

21. szám

alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter egyetértésével – a következõket
rendelem el:

7. Gasztroenterológia
8. Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
9. Gyermeksebészet

1. §

10. Honvédorvostan, katasztrófa-orvostan
11. Idegsebészet
12. Igazságügyi orvostan
13. Infektológia
14. Kardiológia
15. Neurológia
16. Nukleáris medicina
17. Ortopédia és traumatológia
18. Oxyológia és sürgõsségi orvostan

A testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett
energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekrõl szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet
(a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A csökkentett energiatartalmú élelmiszer jelölése,
reklámozása és megjelenítése semmilyen módon nem utalhat a használata révén elérhetõ testtömegcsökkenés mértékére.”

19. Patológia
20. Pszichiátria

2. §

21. Radiológia
22. Repülõorvostan
23. Reumatológia
24. Sebészet
25. Sugárterápia
26. Szemészet
27. Szívsebészet
28. Szülészet-nõgyógyászat

Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(3) Ez a rendelet a testtömegcsökkentésre szolgáló,
csökkentett energiatartalmú étrendben történõ felhasználásra szánt élelmiszerekrõl szóló, 1996. február 26-i
96/8/EK bizottsági irányelvnek, valamint az azt módosító
2007/29/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

29. Transzfúziológia
30. Tüdõgyógyászat
31. Urológia”

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.

Az egészségügyi miniszter
43/2007. (IX. 19.) EüM
rendelete
a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett
energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt
élelmiszerekrõl szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM
rendelet módosításáról
Az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
20. § (11) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

(2) Ez a rendelet a 96/8/EK irányelvnek a testtömegcsökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történõ felhasználásra szánt élelmiszerek címkézésére, reklámozására és megjelenítésére vonatkozó módosításáról szóló, 2007. május 30-i 2007/29/EK bizottsági
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter

21. szám
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter,
az egészségügyi miniszter, valamint
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
28/2007. (IX. 19.) KvVM–EüM–FVM
együttes rendelete
a légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez kötött
légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl
szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM
együttes rendelet módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 89. §-ának (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának b) pontjában, az egészségügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának a) pontjában, valamint a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket rendeljük el:

1. §
A légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez kötött
légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl
szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együttes rendelet
6. számú mellékletének „55. Állati tetemet égetõ berendezések” pontja hatályát veszti.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba,
és hatályát veszti a hatálybalépését követõ napon.

Dr. Fodor Gábor s. k.,

Dr. Horváth Ágnes s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi
miniszter

egészségügyi miniszter

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Az egészségügyi miniszter
44/2007. (IX. 29.) EüM
rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének l) és m) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. §
(1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (8) bekezdésének
bevezetõ rendelkezése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(8) A 99M 959A–L, illetve a 9511–9514 HBCs-k elszámolása esetén – ideértve a nevezett HBCs-k kúraszerû
ellátási formáit is – a „Nyilvántartott – és az E. Alapból a
959A–L, illetve a 9511–9514 HBCs-k szerint finanszírozott – daganatellenes terápiák” Kézikönyvében (a továbbiakban: Kézikönyv) meghatározott protokollok paraméterei mellett az alábbiakat kell figyelembe venni:”
(2) Az R. 1. §-ának (14) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(14) A határnapon belüli ismételt felvétel (a 14. számú
mellékletben meghatározott esetek kivételével) az elõzõ
ellátással összevonva egy ellátási esetnek számít. Az azonos HBCs-be tartozó kúraszerû ellátás – kivéve a 99M
959A–L, illetve a 9511–9514 HBCs-k – egyes kezelései
(fázisok) egy ellátási esetnek számítanak, függetlenül
attól, hogy ambuláns betegként vagy fekvõbetegként történt
a kezelés.”

2. §
Az R. 7. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a járóbeteg-szakellátó intézmények
az R. 10. számú melléklet 3. pontja szerint ellátásokat nappali kórházi ellátásként jelentik, a vonatkozó HBCs érték
70%-át kapják finanszírozásként.”
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3. §

4. §

(1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
(2) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.
(3) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.
(4) Az R. 9. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak kivéte lé vel – 2007. októ ber 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 2. §-a 2007. november 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet a (2) bekezdés szerinti hatálybalépését
követõ napon hatályát veszti.
Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter

1. számú melléklet a 44/2007. (IX. 29.) EüM rendelethez
1. Az R. 2. számú melléklete az
„25053

12

Mycobakterium vizsgálata, molekuláris biológiai módszerrel

5888”

szövegrészt követõen a következõ szövegrésszel egészül ki:
„2505A

11

2505B

11

2505C
2505D
2505E
2505F
2505G

11

2505H

11

Mycobacterium rezisztencia vizsgálata szilárd táptalajon, elsõrendû szerekre, szerenként
Mycobacterium rezisztencia vizsgálata szilárd táptalajon, másodrendû szerekre,
szerenként
Minta elõkezelése Mycobacterium tenyésztéshez
Mycobacterium tenyésztése manuális, folyékony táptalajos módszerrel
Mycobacterium tuberculosis komplex identifikálása biokémiai módszerrel
A nem tbc-t okozó mycobacteriumok (NTM) identifikálása biokémiai módszerekkel
Mycobacteriumok rezisztencia vizsgálata elsõrendû szerekre, automata folyékony
táptalajos módszerrel, szerenként
Mycobacteriumok rezisztencia vizsgálata másodrendû szerekre, automata folyékony
táptalajos módszerrel, szerenként

1516
1537
235
2087
460
2469
2299
2701”

2. Az R. 2. számú mellékletében az
„25050

Mycobacterium tenyésztése

429”

Mycobacterium tenyésztése szilárd táptalajon

429”

szövegrész helyébe az
„25050

szövegrész lép.
3. Az R. 2. számú mellékletében az
„25051
25052

11

Mycobacterium subcultura
Mycobakterium vizsgálata, automatizált, folyékony táptalajos módszerrel

537
4206”

Mycobacterium subcultura
Mycobakterium tenyésztése, automatizált, folyékony táptalajos módszerrel

945
3041”

szövegrész helyébe az
„25051
25052

11

szövegrész lép.
4. Az R. 2. számú mellékletében az
„25053

12

Mycobakterium vizsgálata, molekuláris biológiai módszerrel

5888”

szövegrészt követõen az
„25054

11

Tbc rezisztencia vizsgálat, szerenként

szövegrész hatályát veszti.

1000”
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5. Az R. 2. számú melléklete az
„21090
A kollagén keresztkötés koncentrációjának meghatározása a vizeletbõl és szérumból
szövegrészt követõen a következõ szövegrésszel egészül ki:
„21091
36
1-es típusú prokollagén propeptid (P1NP) meghatározása
6. Az R. 2. számú melléklete az
„26703
Kappa lánc mennyiségi meghatározása
szövegrészt követõen a következõ szövegrésszel egészül ki:
„26704
37
Kvantitatív FLC kappa mérés szérumból vagy vizeletbõl
26705
37
Kvantitatív FLC lambda mérés szérumból vagy vizeletbõl
7. Az R. 2. számú mellékletében az
„42120
29/a Phenylketonuria szûrés

2709

2403”
996”

734”
2753
2753”

57”

szövegrész helyébe az
„42120

29/c Phenylketonuria szûrés

57”

szövegrész lép.
8. Az R. 2. számú mellékletében az
„42140

29/a Galactosaemia szûrés

98”

szövegrész helyébe az
„42140

29/c Galactosaemia szûrés

98”

szövegrész lép.
9. Az R. 2. számú mellékletében az
„42141

29/a Galactosaemia szûrés ELISA vizsgálattal

300”

szövegrész helyébe az
„42141

29/c Galactosaemia szûrés ELISA vizsgálattal

300”

szövegrész lép.
10. Az R. 2. számú mellékletében az
„42142

29/a Gal-1-PUT kimutatása

36”

szövegrész helyébe az
„42142
29/c Gal-1-PUT kimutatása
szövegrész lép.

36”

11. Az R. 2. számú mellékletében az
42143
29/c Anyagcsere-betegségek szûrése tömegspektográfiás vizsgálattal
szövegrész helyébe az
„42143
29/c Anyagcsere-betegségek szûrése tömegspektográfiás vizsgálattal
szövegrész lép.
12. Az R. 2. számú mellékletében az
„42160
29/a Biotinidase hiány szûrése
szövegrész helyébe az
„42160
29/c Biotinidase hiány szûrése
szövegrész lép.

1129”
1967”

101”
101”
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13. Az R. 2. számú mellékletében az
„42161

29/a Biotinidase hiány szûrése ELISA módszerrel

300”

szövegrész helyébe az
„42161

29/c Biotinidase hiány szûrése ELISA módszerrel

300”

szövegrész lép.
14. Az R. 2. számú mellékletében az
„42170

29/a Hypothyreosis szûrés

938”

szövegrész helyébe az
„42170

29/c Hypothyreosis szûrés

szövegrész lép.
15. Az R. 2. számú mellékletében az
,,29

A szûrési beavatkozást a népegészségügyi program keretében kiírt pályázatot elnyert szolgáltató a jogszabályban elõírt gyakorisággal jelentheti.”
szövegrészt követõen az
„29/a
0643
1089

Az életkorhoz kötött kötelezõ szûrõvizsgálatot jelentheti
Szegedi Tudományegyetem, Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Centrum
Fõv. Önk. Budai Gyermekkórház-RI KHT., Budapest”

szövegrész hatályát veszti.
16. Az R. 2. számú mellékletében az
,,29/c
0140
0643

Semmelweis Egyetem, Budapest (I. Gyermekgyógyászati Klinika)
Szegedi Tudományegyetem, Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Centrum”

szövegrész helyébe az
,,29/c
0140
0643

Az életkorhoz kötött kötelezõ szûrõvizsgálatot jelentheti
Semmelweis Egyetem, Budapest (I. Gyermekgyógyászati Klinika)
Szegedi Tudományegyetem, Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Centrum”

szövegrész lép.
17. Az R. 2. számú melléklete az
„35
Csak Tüdõszûrõ Állomások jelenthetik”
szövegrészt követõen az
„36
0140
0242
0643
0940
37
0109
0140
0195
0242
0301
0501
0502
0643

Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar)
Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum
Szegedi Tudományegyetem, Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Centrum
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet, Budapest
Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar)
Állami Egészségügyi Központ, Budapest
Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét
Semmelweis Kórház, Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
Szegedi Tudományegyetem, Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Centrum

938”
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Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
Petz Aladár Megyei Kórház, Gyõr
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza
Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely”

szövegrésszel egészül ki.

2. számú melléklet a 44/2007. (IX. 29.) EüM rendelethez
1. Az R. 3. számú melléklete az
„06P 280D Hasfali sérvmûtét implantátum beültetése nélkül

1

25

4

0,93043”

2

25

3

2,08809”

2

25

7

1,05205”

1

27

4

0,98037”

2

25

5

1,10194”

1

25

5

1,10194”

2

25

5

0,99732”

1

25

5

0,99732”

szövegrészt követõen az
„06P 280E Laparoscopos hasfali sérvmûtétek implantátum beültetésével
szövegrésszel egészül ki.
2. Az R. 3. számú mellékletében az
„10P 535B Endokrin, táplálkozási, anyagcsere-betegségek egyéb
mûtétei társult betegség nélkül
szövegrészt követõen az
„10P 5360 Elhízás miatt végzett mûtétek
szövegrész hatályát veszti.
3. Az R. 3. számú mellékletében az
„13P 6510 Nõgyógyászati endoszkópos, laparoszkópos nagyobb mûtétek
szövegrész helyébe az
„13P 6510 Nõgyógyászati endoszkópos, laparoszkópos nagyobb mûtétek
szövegrész lép.
4. Az R. 3. számú mellékletében az
„14P 6780 Méhen kívüli (ectopias) terhesség mûtétei laparoszkóppal
szövegrész helyébe az
„14P 6780 Méhen kívüli (ectopias) terhesség mûtétei laparoszkóppal
szövegrész lép.
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3. számú melléklet a 44/2007. (IX. 29.) EüM rendelethez
1. Az R. 4. számú mellékletének 1., 2., 3/c., 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 8., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.,
29., 30., 31., 31/a., 31/b., 32., 33., 35., 35/a., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 47/a., 47/b., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55.,
56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 66/a., 66/b., 66/m., 76., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 87., 87/a., 87/b.,
88., 89., 93/a., 93/c., 94., 94/a., 94/b., 95., 96., 97., 99., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 110/a., 110/b.,
110/c., 110/d., 110/e., 110/j., 111., 112., 114., 117/e., 117/f., 118/b., 119., 120., 120/a., 124., 125/a., 125/b., 125/c.,
125/d., 125/e., 125/f., 125/g. és 125/h. pontjaiban az
„0195
MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, Budapest”
szövegrész helyébe az
„0195
Állami Egészségügyi Központ, Budapest”
szövegrész lép.
2. Az R. 4. számú mellékletének 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74. pontjaiban a
„0195
MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, Budapest”
szövegrésze helyébe a
„-H915
Budai Egészségközpont Kft.”
szövegrész lép.
3. Az R. 4. számú mellékletének 3. pontjában az
„0106
Fõv. Önk. Szent János Kórháza, Budapest”
szövegrésze helyébe az
„0106
Fõv. Önk. Szent János Kórháza, Budapest1”
szövegrész lép.
4. Az R. 4. számú mellékletének 3. pontja az intézetek felsorolását követõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„1 Shunt mûtét újszülött korban.”
5. Az R. 4. számú mellékletének 3/c. pontjában az
„0160
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest”
szövegrész hatályát veszti.
6. Az R. 4. számú mellékletének 7. pontja az
„0109
Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet, Budapest”
szövegrészt követõen az
„0116
Fõv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórháza, Budapest”
szövegrésszel egészül ki.
7. Az R. 4. számú mellékletének 12. pontja az
„* 01P 029B
Nyaki és intracraniális PTA”
szövegrészt követõen az
„0140
Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar)”
szövegrésszel egészül ki.
8. Az R. 4. számú mellékletének 15. pontjában az
„0195
MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, Budapest”
szövegrész hatályát veszti.
9. Az R. 4. számú mellékletének 15. pontjában az
„1309
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa”
szövegrész hatályát veszti.
10. Az R. 4. számú mellékletének 16. pontjában az
„0195
MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, Budapest”
szövegrész hatályát veszti.
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11. Az R. 4. számú mellékletének 16. pontjában az
„1309
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa”
szövegrész hatályát veszti.
12. Az R. 4. számú mellékletének 17. pontjában az
„1309
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa”
szövegrész hatályát veszti.
13. Az R. 4. számú mellékletének 22. pontjában
„* 04P 1330
Nagyobb mellkasi mûtétek”
szövegrésze helyébe a
„* 04P 1330
Nagyobb mellkasi mûtétek1”
szövegrész lép.
14. Az R. 4. számú melléklete 22. pontja az intézetek felsorolását követõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„1 A felsoroltakon kívüli intézetekben traumatológiai kórképek esetén végezhetõ.”
15. Az R. 4. számú mellékletének 23. pontjában az
„* 04P 172Z
Nagyobb mellkasi mûtétek súlyos társult betegséggel”
szövegrésze helyébe az
„* 04P 172Z
Nagyobb mellkasi mûtétek súlyos társult betegséggel1”
szövegrész lép.
16. Az R. 4. számú melléklete 23. pontja az intézetek felsorolását követõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„1 A felsoroltakon kívüli intézetekben traumatológiai kórképek esetén végezhetõ.”
17. Az R. 4. számú mellékletének 63. pontjában
„* 05P 1940
Többszörös kisebb érmûtétek”
szövegrésze helyébe az
„* 05P 1940
Többszörös kisebb érmûtétek1”
szövegrész lép.
18. Az R. 4. számú mellékletének 63. pontja az intézetek felsorolását követõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„1 Csak a végleges pacemaker beültetésre vagy cserére vonatkozóan.”
19. Az R. 4. számú mellékletének 68. pontjában a
„1302
Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet, Cegléd”
szövegrész hatályát veszti.
20. Az R. 4. számú mellékletének 70. pontjában a
„1302
Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet, Cegléd”
szövegrész hatályát veszti.
21. Az R. 4. számú mellékletének 67. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
22. Az R. 4. számú mellékletének 68. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
23. Az R. 4. számú mellékletének 69. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
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24. Az R. 4. számú mellékletének 70. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
25. Az R. 4. számú mellékletének 71. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
26. Az R. 4. számú mellékletének 72. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
27. Az R. 4. számú mellékletének 73. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
28. Az R. 4. számú mellékletének 74. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
29. Az R. 4. számú mellékletének 75. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
30. Az R. 4. számú mellékletének 75. pontjában a
,,0160
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest”
szövegrészt követõen a
„-H915
Budai Egészségközpont Kft.”
szövegrész lép.
31. Az R. 4. számú mellékletének 78. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
32. Az R. 4. számú mellékletének 79. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
33. Az R. 4. számú mellékletének 80. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
34. Az R. 4. számú mellékletének 81. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
35. Az R. 4. számú mellékletének 82. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
36. Az R. 4. számú mellékletének 83. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
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37. Az R. 4. számú mellékletének 84. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
38. Az R. 4. számú mellékletének 87. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
39. Az R. 4. számú mellékletének 87/a. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
40. Az R. 4. számú mellékletének 87/b. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
41. Az R. 4. számú mellékletének 89. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
42. Az R. 4. számú mellékletének 93/c. pontjában a
„1601
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
szövegrész hatályát veszti.
43. Az R. 4. számú mellékletének 67. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
44. Az R. 4. számú mellékletének 68. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
45. Az R. 4. számú mellékletének 69. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
46. Az R. 4. számú mellékletének 70. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
47. Az R. 4. számú mellékletének 71. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
48. Az R. 4. számú mellékletének 72. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
49. Az R. 4. számú mellékletének 73. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
50. Az R. 4. számú mellékletének 74. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
51. Az R. 4. számú mellékletének 75. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
52. Az R. 4. számú mellékletének 78. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
53. Az R. 4. számú mellékletének 79. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
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54. Az R. 4. számú mellékletének 80. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
55. Az R. 4. számú mellékletének 81. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
56. Az R. 4. számú mellékletének 82. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
57. Az R. 4. számú mellékletének 83. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
58. Az R. 4. számú mellékletének 84. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
59. Az R. 4. számú mellékletének 87. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
60. Az R. 4. számú mellékletének 87/a. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
61. Az R. 4. számú mellékletének 87/b. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
62. Az R. 4. számú mellékletének 89. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
63. Az R. 4. számú mellékletének 93/c. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9521
MÁV Kórház-Rendelõintézet, Szolnok”
64. Az R. 4. számú mellékletének 79. pontjában a
„0122
Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest”
szövegrész hatályát veszti.
65. Az R. 4. számú mellékletének 80. pontjában a
„0122
Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest”
szövegrész hatályát veszti.
66. Az R. 4. számú mellékletének 82. pontjában a
„0122
Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest”
szövegrész hatályát veszti.
67. Az R. 4. számú mellékletének 83. pontjában a
„0122
Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest”
szövegrész hatályát veszti.
68. Az R. 4. számú mellékletének 84. pontjában a
„0122
Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest”
szövegrész hatályát veszti.
69. Az R. 4. számú mellékletének 78. pontjában a
„0402
Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet, Békéscsaba”
szövegrész hatályát veszti.
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70. Az R. 4. számú mellékletének 83. pontjában a
„0402
Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet, Békéscsaba”
szövegrész hatályát veszti.
71. Az R. 4. számú mellékletének 84. pontjában a
„0402
Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet, Békéscsaba”
szövegrész hatályát veszti.
72. Az R. 4. számú mellékletének 93/a. pontjában a
„0163
Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, Budapest”
szövegrész hatályát veszti.
73. Az R. 4. számú mellékletének 93/c. pontja a
„0503
Diósgyõri Kórház, Miskolc”
szövegrészt követõen a
„0506
Városi Önkormányzat Almási Balogh Pál Kórház, Ózd”
szövegrésszel egészül ki.
74. Az R. 4. számú mellékletének 94/c. pontjában a
„0115
Fõv. Önk. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórháza, Budapest”
szövegrész hatályát veszti.
75. Az R. 4. számú mellékletének 94/d. pontjában a
„0115
Fõv. Önk. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórháza, Budapest”
szövegrész hatályát veszti.
76. Az R. 4. számú mellékletének 94/e. pontjában a
„0115
Fõv. Önk. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórháza, Budapest”
szövegrész hatályát veszti.
77. Az R. 4. számú mellékletének 94/f. pontjában a
„0115
Fõv. Önk. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórháza, Budapest”
szövegrész hatályát veszti.
78. Az R. 4. számú mellékletének 98. pontjában az
„0701
Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár”
szövegrésze helyébe az
„0701
Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár1”
szövegrész lép.
79. Az R. 4. számú mellékletének 98. pontjában az
„1501
Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza”
szövegrésze helyébe az
„1501
Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza1”
szövegrész lép.
80. Az R. 4. számú mellékletének 98. pontjában az
„2001
Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg”
szövegrésze helyébe az
„2001
Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg1”
szövegrész lép.
81. Az R. 4. számú mellékletének 98. pontja az intézetek felsorolását követõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„1 Szállítási problémák miatt egyedi esetekben végezhetõ.”
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82. Az R. 4. számú mellékletének 100. pontjában az
„1501
Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza”
szövegrésze helyébe az
„1501
Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza1”
szövegrész lép.
83. Az R. 4. számú mellékletének 100. pontjában az
„2001
Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg”
szövegrésze helyébe az
„2001
Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg1”
szövegrész lép.
84. Az R. 4. számú mellékletének 100. pontja az intézetek felsorolását követõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„1 Szállítási problémák miatt egyedi esetekben végezhetõ.”
85. Az R. 4. számú mellékletének 102. pontjában az
„0122
Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest”
szövegrésze helyébe az
„0122
Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest1”
szövegrész lép.
86. Az R. 4. számú mellékletének 102. pontjában az
„0123
Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest”
szövegrésze helyébe az
„0123
Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest1”
szövegrész lép.
87. Az R. 4. számú mellékletének 102. pontjában az
„0502
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc”
szövegrésze helyébe az
„0502
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc1”
szövegrész lép.
88. Az R. 4. számú mellékletének 102. pontja az intézetek felsorolását követõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„1 Csak a 18 év alatti betegek ellátására kijelölt centrum. Ha a beteg vagy hozzátartozója a kezelés folyamatosságának biztosítása céljából a 18. életév betöltése után továbbra is a gyermekintézményt választja, akkor a kezelés ott
folytatható.”
89. Az R. 4. számú mellékletének 103. pontjában az
„0122
Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest”
szövegrésze helyébe a
„0122
Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest1”
szövegrész lép.
90. Az R. 4. számú mellékletének 103. pontjában az
„0123
Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest”
szövegrésze helyébe az
„0123
Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest1”
szövegrész lép.
91. Az R. 4. számú mellékletének 103. pontjában az
„0502
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc”
szövegrésze helyébe az
„0502
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc1”
szövegrész lép.
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92. Az R. 4. számú mellékletének 103. pontja az intézetek felsorolását követõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„1 Csak a 18 év alatti betegek ellátására kijelölt centrum. Ha a beteg vagy hozzátartozója a kezelés folyamatosságának biztosítása céljából a 18. életév betöltése után továbbra is a gyermekintézményt választja, akkor a kezelés ott
folytatható.”
93. Az R. 4. számú mellékletének 110/k. pontja az
„* 19M 8271
Gyermekkori mentális rendellenességek speciális kezeléssel”
szövegrészt követõen az
„0140
Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar)”
szövegrésszel egészül ki.
94. Az R. 4. számú mellékletének 17. fõcsoportjában a fõcsoport nevében az
„Myeloproliferatív betegségek”
szövegrész helyébe az
„Myeloproliferatív betegségek1”
szövegrész lép.
95. Az R. 4. számú mellékletének 17. fõcsoportjában a fõcsoport nevét követõ szövegrész az alábbi szövegrésszel
egészül ki:
„1 Ha a beteg vagy hozzátartozója a kezelés folyamatosságának biztosítása céljából a 18. életév betöltése után továbbra
is a gyermekintézményt választja, akkor a kezelés ott folytatható.”
96. Az R. 4. számú mellékletének 114. pontjában az
„0140
Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar)”
szövegrész hatályát veszti.
97. Az R. 4. számú mellékletének 99. fõcsoportjában a fõcsoport nevében a
„Fõcsoport nélküli homogén betegségcsoportok”
szövegrész helyébe a
„Fõcsoport nélküli homogén betegségcsoportok1”
szövegrész lép.
98. Az R. 4. számú mellékletének 99. fõcsoportjában a fõcsoport nevét követõ szövegrész az alábbi szövegrésszel
egészül ki:
„1 Ha a beteg vagy hozzátartozója a kezelés folyamatosságának biztosítása céljából a 18. életév betöltése után továbbra
is a gyermekintézményt választja, akkor a kezelés ott folytatható.”
99. Az R. 4. számú mellékletének 117/a. pontja az
„0140
Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar)”
szövegrészt követõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„18 év alatt”
100. Az R. 4. számú mellékletének 123. pontjaiban az
„0118
Fõv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza, Budapest”
szövegrészt követõen az
„0121
Fõv. Önk. Károlyi Sándor Kórháza és Rendelõintézete, Budapest”
szövegrésszel egészül ki.
101. Az R. 4. számú mellékletének 124. pontjában az
„0140
Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar)”
szövegrész hatályát veszti.
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102. Az R. 4. számú mellékletének 125/a. pontja az
„0401
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula”
szövegrészt követõen a következõ szövegrésszel egészül ki:
„0501
Semmelweis Kórház, Miskolc”
103. Az R. 4. számú mellékletének 125/e. pontja az
„0401
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula”
szövegrészt követõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„0501
Semmelweis Kórház, Miskolc”

4. számú melléklet a 44/2007. (IX. 29.) EüM rendelethez
1. Az R. 9. számú mellékletében az „I. Az egynapos sebészeti ellátás keretében végezhetõ elektív beavatkozások” alcím a következõ szövegrésszel egészül ki:
„***16611
***55433
***55435
***55436
***55437
***56515
***56516
***56517
***56518
***56519
***56521
***56531
***56541
***56552
***56571
***56592
***56602
***56603
***56611
***56622
***56651
***56672
***56816
***56818
***56931
***56932
***56941
***57435
***57442
***57503
***59802
***59803
***59804
***59805
***59806
***5666A
***5666C

Falloposcopia laparoscopica
Excisio endometriosis peritonei laparoscopica
Ablatio endometriomae ovarii laparoscopica unilat.
Ablatio endometriomae ovarii laparoscopica bilat.
Excisio endometriosis infiltrans Douglasi laparosc.
Cystectomia ovarii / parovarialis laparoscopica unilat.
Cystectomia ovarii / parovarialis laparoscopica bilat.
Cauterisatio ovarii laparoscopica (drilling)
Resectio ovarii laparoscopica unilateralis
Resectio ovariorum laparoscopica bilateralis
Oophorectomia unilateralis laparoscopica
Salpingo-oophoprectomia laparoscopica unilateralis
Oophorectomia bilateralis laparoscopica
Salpingo-oophorectomia bilateralis laparoscopica
Adhaesiolysis laparoscopica
Detorquatio ovarii laparoscopica
Salpingostomia unilat. laparoscopica
Salpingostomia bilat. laparoscopica
Salpingectomia laparoscopica unilateralis
Salpingectomia laparoscopica bilaterale
Salpingectomia partiale laparoscopica
Chromopertubatio laparoscopica
Enucleatio myomae uteri laparoscopica
Myolysis laparoscopica
Ventrofixatio uteri laparoscopica
Hüvelycsonk felfüggesztés, laparoscopiás
Denervatio uteri laparoscopica (LUNA)
Extrauterin garaviditas laparoscopos mûtéte
Laparoscopos embryo aspiratio, salpingotomiából
Méhen kívüli terhességbe adott inj., laparoscopos
Sterilisatio laparoscopica feminae
Sterilisatio laparoscopia kapoccsal
Sterilisatio laparoscopia gyûrûvel
Sterilisatio laparoscopia monopol. elektródával
Sterilisatio laparoscopia bipol. elektródával
Salpingo-stomatoplastica laparoscopica
Adnexectomia laparoscopica

*** Testüregi laparoscopiás mûtétek minimum 20 órás megfigyelés biztosításával”
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2. Az R. 9. számú mellékletében „III. Egynapos klinikai beavatkozások” alcímben az
„53773

Pacemaker generátor rögzítés, áthelyezés”

szövegrész helyébe az
„53783

Pacemaker generátor rögzítés, áthelyezés”

szövegrész lép.
3. Az R. 9. számú mellékletének IV. pontjában az
„53773 Pacemaker generátor rögzítés, áthelyezés

05P 1961

Pacemaker revízió és csere”

05P 1961

Pacemaker revízió és csere”

szövegrész helyébe az
„53783 Pacemaker generátor rögzítés, áthelyezés
szövegrész lép.
4. Az R. 9. számú mellékletében „IV. Egynapos beavatkozáshoz hozzárendelt HBCs csoportok” alcímben az
„57882 Belsõ fémrögzítés eltávolítása (szeg,
lemez stb., kivéve tûzõdrót)

99P 9576

Belsõ fémrögzítés (tûzõdrót) eltávolítása (kivéve: csípõ, femur, gerinc)”

99P 9576

Belsõ fémrögzítés (tûzõdrót) eltávolítása (kivéve: csípõ, femur, gerinc)”

szövegrész helyébe az
„57882 Belsõ fémrögzítés eltávolítása (tûzõdrót)
szövegrész lép.
5. Az R. 9. számú mellékletében az „IV. Egynapos beavatkozáshoz hozzárendelt HBCs csoportok” alcímben az
„86051 Thermotherapia prostatae

99P 9634

Kissebészeti beavatkozások III.”

12P 6130

Transurethralis prostatamûtét”

szövegrész helyébe az
„86051 Thermotherapia prostatae
szövegrész lép.
6. Az R. 9. számú mellékletében az „IV. Egynapos beavatkozáshoz hozzárendelt HBCs csoportok” alcím a következõ
szövegrésszel egészül ki:
[OENO kód

OENO megnevezés

HBCs kód

„16611

Falloposcopia laparoscopica

13P 6510

55433

Excisio endometriosis peritonei laparoscopica

13P 6500

55435

Ablatio endometriomae ovarii laparoscopica
unilat.
Ablatio endometriomae ovarii laparoscopica
bilat.
Excisio endometriosis infiltrans Douglasi
laparosc.
Cystectomia ovarii / parovarialis laparoscopica
unilat.
Cystectomia ovarii / parovarialis laparoscopica
bilat.
Cauterisatio ovarii laparoscopica (drilling)

13P 6510

55436
55437
56515
56516
56517

13P 6510
13P 6500
13P 6510
13P 6510
13P 6510

HBCs megnevezés]

Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
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HBCs kód

HBCs megnevezés]

Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Méhen kívüli (ectopias) terhesség mûtétei
laparoszkóppal
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Méhen kívüli (ectopias) terhesség mûtétei
laparoszkóppal
Méhen kívüli (ectopias) terhesség mûtétei
laparoszkóppal
Méhen kívüli (ectopias) terhesség mûtétei
laparoszkóppal
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Nõi sterilizáció
Nõi sterilizáció
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek

56518

Resectio ovarii laparoscopica unilateralis

13P 6510

56519

Resectio ovariorum laparoscopica bilateralis

13P 6510

56521

Oophorectomia unilateralis laparoscopica

13P 6510

56531

Salpingo-oophoprectomia laparoscopica
unilateralis
Oophorectomia bilateralis laparoscopica

13P 6510

56541
56552

13P 6510

56571

Salpingo-oophorectomia bilateralis
laparoscopica
Adhaesiolysis laparoscopica

13P 6500

56592

Detorquatio ovarii laparoscopica

13P 6510

56602

Salpingostomia unilat. laparoscopica

14P 6780

56603

Salpingostomia bilat. laparoscopica

13P 6510

56611

Salpingectomia laparoscopica unilateralis

13P 6510

56622

Salpingectomia laparoscopica bilaterale

13P 6510

56651

Salpingectomia partiale laparoscopica

13P 6510

56672

Chromopertubatio laparoscopica

13P 6500

56816

Enucleatio myomae uteri laparoscopica

13P 6510

56818

Myolysis laparoscopica

13P 6500

56931

Ventrofixatio uteri laparoscopica

13P 6510

56932

Hüvelycsonk felfüggesztés, laparoscopiás

13P 6500

56941

Denervatio uteri laparoscopica (LUNA)

13P 6510

57435

Extrauterin garaviditas laparoscopos mûtéte

14P 6780

57442

14P 6780

59802

Laparoscopos embryo aspiratio,
salpingotomiából
Méhen kívüli terhességbe adott inj.,
laparoscopos
Sterilisatio laparoscopica feminae

59802
59803
59804

Sterilisatio laparoscopica feminae
Sterilisatio laparoscopia kapoccsal
Sterilisatio laparoscopia gyûrûvel

99P 9620
99P 9620
13P 6500

57503
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[OENO kód

OENO megnevezés

HBCs kód

59804
59805

Sterilisatio laparoscopia gyûrûvel
Sterilisatio laparoscopia monopol. elektródával

99P 9620
13P 6500

59805
59806

Sterilisatio laparoscopia monopol. elektródával
Sterilisatio laparoscopia bipol. elektródával

99P 9620
13P 6500

59806
5666A

Sterilisatio laparoscopia bipol. elektródával
Salpingo-stomatoplastica laparoscopica

99P 9620
13P 6510

5666C

Adnexectomia laparoscopica

13P 6510

Az egészségügyi miniszter
45/2007. (X. 6.) EüM
rendelete
az állati eredetû élelmiszerekben található
peszticidmaradék megengedhetõ mértékérõl szóló
34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

2723
HBCs megnevezés]

Nõi sterilizáció
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Nõi sterilizáció
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Nõi sterilizáció
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek”

(6) Hatályát veszti az R. 2. számú melléklet B rész
a) 60–66. sorában található határértékek oszlopaiban
az „r” szövegrész,
b) Jelmagyarázatában az „r A szermaradék ideiglenesen megengedett határértékét jelöli, ha az Európai Unió
nem módosítja, ez az érték 2007. július 14-i hatállyal véglegessé válik.” szövegrész.
(7) E rendelet 2008. július 2-án hatályát veszti.

Az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
20. § (10) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
Az állati eredetû élelmiszerekben található peszticidmaradék megengedhetõ mértékérõl szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú
melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.
2. §
(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A melléklet 2. pontja 2007. november 17-én lép
hatályba.
(3) A melléklet 3. pontja 2007. november 27-én lép
hatályba.
(4) Az (5) bekezdés 2008. július 1-jén lép hatályba.
(5) Az R. 2. számú melléklet B rész 73. sorában a „0,2”
szövegrész hatályát veszti.

(8) Az R. 9. § a) pontjában a „2006/62/EK” szövegrész
helyébe a „2006/62/EK, 2007/11/EK, 2007/27/EK,
2007/28/EK” szöveg lép.
(9) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusnak való
megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2007/11/EK irányelve (2007. február 21.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK
tanácsi irányelv egyes mellékleteinek az acetamiprid, a
tiakloprid, az imazoszulfuron, a metoxi-fenozid, az S-metolaklór, a milbemektin és a tribenuron legmagasabb megengedett szermaradványszintjei tekintetében történõ
módosításáról, 2. cikk, 4. cikk, II. melléklet;
b) a Bizottság 2007/27/EK irányelve (2007. május 15.)
a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi
irányelv egyes mellékleteinek az etoxazol, az indoxakarb,
a mezoszulfuron, az 1-metilciklopropén, az MCPA és
MCPB, a tolilfluanid és a tritikonazol legnagyobb megengedett szermaradék-koncentrációja (MRL) tekintetében
történõ módosításáról, 2. cikk, 4. cikk, II. melléklet;
c) a Bizottság 2007/28/EK irányelve (2007. május 25.)
a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes
mellékleteinek az azoxistrobin, klór-fenapir, folpet, iprodion, lambda-cihalotrin, malein-hidrazid, metalaxil-M
és trifloxistrobin legmagasabb megengedett szermaradvány-határértékei tekintetében történõ módosításáról,
1. cikk, 3. cikk, I. melléklet.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter
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Melléklet a 45/2007. (X. 6.) EüM rendelethez
1. Az R. 2. számú melléklet „A rész” cím alatti táblázata a következõ 71–73. ponttal egészül ki:
Határérték (MRL) mg/kg-ban (ppm)

[Peszticid-maradékok

„71. ACETAMIPRID
és IM-2-1 bomlástermék
72. METOXIFENOZID
73. TIAKLOPRID

az 1. számú mellékletben 0201, 0202,
0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207,
ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00
és 1602 VTSZ alá tartozó hús, húskészítmény, belsõség és állati zsiradék esetében(1) (4)

hús: 0,05 (*); máj 0,1;
vese: 0,2;
zsír: 0,05 (*); más: 0,05 (*)
0,01 (*)
hús: 0,05;
máj: 0,3;
vese: 0,3;
zsír: 0,05;
más: 0,01 (*)

az 1. számú mellékletben 0401 VTSZ
alá tartozó tehéntej és teljes tehéntej az 1. számú mellékletben az 0407 00
esetében; a 0401, 0402, 0405 00
és 0408 VTSZ alá tartozó friss héjas
és 0406 VTSZ alá tartozó egyéb élel- tojás, madártojás és tojássárgája
miszerek esetében, a (2) (4) jegyzetnek
esetében(3) (4)]
megfelelõen

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)
0,03

0,01 (*)
0,01 (*)”

2. Az R. 2. számú melléklet „A rész” cím alatti táblázata a következõ 74–76. ponttal egészül ki:
Határérték (MRL) mg/kg-ban (ppm)

[Peszticid-maradékok

„74. INDOXAKARB, az S
és R izomerek összegeként

az 1. számú mellékletben 0201, 0202,
0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207,
ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00
és 1602 VTSZ alá tartozó hús, húskészítmény, belsõség és állati zsiradék esetében(1) (4)

hús és ehetõ belsõségek
0,01 (*);
zsír: 0,3
0,1 (*);
ehetõ belsõségek: 0,5 (*)

75. MCPA, MCPB
ÉS MCPA-TIOETIL,
MCPA-ként kifejezve
76. TOLILFLUANID
0,1 (*)
(dimetilamino-szulfotoluididként elemzett tolilfluanid,
tolilfluanidként kifejezve

az 1. számú mellékletben 0401 VTSZ
alá tartozó tehéntej és teljes tehéntej az 1. számú mellékletben az 0407 00
esetében; a 0401, 0402, 0405 00
és 0408 VTSZ alá tartozó friss héjas
és 0406 VTSZ alá tartozó egyéb élel- tojás, madártojás és tojássárgája
miszerek esetében, a (2) (4) jegyzetnek
esetében (3) (4)]
megfelelõen

tej: 0,02,
tejszín: 0,3

0,01 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,1 (*)”

3. Az R. 2. számú melléklet „B rész” cím alatti táblázata a következõ 73. ponttal egészül ki:
Határérték (MRL) mg/kg-ban (ppm)

[Peszticid-maradékok

„73. MALEINSAVHIDRAZID

az 1. számú mellékletben 0201, 0202,
0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207,
az 1. számú mellékletben 0407 00 és
az 1. számú mellékletben 0401, 0402,
ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00
0408 VTSZ alá tartozó friss héjas to0405 00 és 0406 VTSZ alá tartozó tej
és 1602 VTSZ alá tartozó hús, belejás, madártojás és tojássárgája eseés tejtermékek esetében
értve a zsírt, húskészítmény, belsõség
tében]
és állati zsiradék esetében

hús (baromfi kivételével)
0,05
máj (baromfi kivételével)
0,05
vese (baromfi kivételével)
0,5
egyéb 0,02 (*)

0,2

0,1”
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IV. RÉSZ
Irányelvek, tájékoztatók
Az egészségügyi miniszter
8015/2007. (EüK. 21.) EüM
tájékoztatója1
az egészségügyi szakellátás
társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú mellékletében
foglalt homogén betegségcsoportok
5.0 verzióhoz kapcsolódó besoroló tábla
változáslistájáról
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt HBCs 5.0 verzió besorolásához kapcsolódó változásokat e tájékoztató
Mellékletében foglaltak szerint módosítom.
A változáslistában foglaltakat 2008. január 1-jét követõ
kifizetésektõl kell alkalmazni.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter

**** Fõcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis
régió megbetegedései
**** 03 1031 Orrvérzés sürgõsségi ellátása
BETEGSÉGEK „A”
BEAVATKOZÁSOK „B”
52100
52102
lékkel
52103
52104
59110
59200

BEAVATKOZÁSOK „C”
Orrvérzés ellátása edzõszerrel
Orrvérzés ellátása nagyfrekvenciás készüOrrvérzés ellátása laserrel
Orrvérzés ellátása cryokezeléssel
Cauterisatio nasi
Elektrocoagulatio intranasalis

14 ÉVES KOR ALATT: „A” DIAGN. ÉS
(„B” BEAV. VAGY „C” BEAV.), EGYÉB KOR
ESETÉN: „A” DIAGN. ÉS „B” BEAV.

1
A HBCs 5.0 verzió változáslistáját az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Finanszírozási Informatikai Fõosztálya (Szekszárd) az Interneten
közzéteszi. Megjegyzés: az áthúzás törlést, az aláhúzás új kódot jelent.

2725

**** Fõcsoport: 04 Légzõrendszeri betegségek
**** 04 144C Status asthmaticus és egyéb légúti betegségek sürgõsségi ellátása
BETEGSÉGEK
J9610 Idült légzési elégtelenség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
87600 Oxigén terápia
**** Fõcsoport: 06 Emésztõrendszeri betegségek
**** 06 280ELaparoscopos hasfali sérvmûtétek implantátum beültetésével
BETEGSÉGEK
K4290 Köldöksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül
K4390 Hasfali sérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül
K4690 Nem meghatározott hasi sérv, kizáródás és
üszkösödés nélkül
ÉS BEAVATKOZÁSOK
55361 Reconstructio laparoscopica parietis abdominis cum implantate
ÉS BEAVATKOZÁSOK
55393 Mûanyag háló beépítése laparoscoppal, hasfali sérv mûtétjéhez
ÉS ESZKÖZÖK
01513 Mûanyag háló laparoscopos hasfali sérv mûtétjéhez
**** 06 297E Emésztõszervi betegségek sürgõsségi
ellátása
BETEGSÉGEK
A0830 Egyéb vírusos bélhurut
A0850 Egyéb meghatározott bélfertõzések
K5210 Toxikus gastroenteritis és colitis
K5290 Nem fertõzéses k.m.n. gastroenteritis és colitis
K5670 Bélelzáródás k.m.n.
R1000 Akut has
R1030 Az alhas egyéb részeire lokalizált fájdalom
ÉS BEAVATKOZÁSOK
32461 Irrigoscopiával vezérelt desinvaginatio
88740 Infúzió perifériás vénába
**** Fõcsoport: 07 Máj- és hasnyálmirigy betegségek
**** 07 3530 Epeút betegségek sürgõsségi ellátása
BETEGSÉGEK „A”
K8341 A sphincter Oddi görcse
K8342 Epekólika
BETEGSÉGEK „B”
K8341 A sphincter Oddi görcse
K8342 Epekólika
BEAVATKOZÁSOK „C”
(„A” DIAGN. ÉS „C” BEAV.) VAGY „B” DIAGN.
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**** Fõcsoport: 09 Emlõ- és bõrbetegségek
**** 09 4980 Bõr, bõralatti szövet, emlõ plasztikai
mûtétek
BETEGSÉGEK „A”
C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlõ központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlõ felsõ-belsõ negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlõ alsó-belsõ negyedének rosszindulatú
daganata
C5040 Az emlõ felsõ-külsõ negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlõ alsó-külsõ negyedének rosszindulatú
daganata
C5060 Az emlõ hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlõ átfedõ elváltozása, rosszindulatú
daganata
C5090 Emlõ rosszindulatú daganata, k.m.n.
D0590 Az emlõ in situ carcinomája k.m.n.
N6202 Emlõ hypertrophia (szimmetrikus) a testtömeg 0,5%-ánál nagyobb oldalankénti szövettöbblet
N6203 Emlõ hypertrophia (a testtömeg 0,5%-ánál
nagyobb térfogatbeli aszimmetria)
N6204 Emlõ hypertrophia (30%-ot meghaladó térfogatbeli aszimmetria)
N6481 Az emlõ egyéb meghatározott rendellenességei (emlõ aszimmetria 30% feletti)
N6482 Az emlõ egyéb meghatározott rendellenességei
(emlõ aszimmetria a testtömeg 0,5%-ánál nagyobb mértékû)
N6483 Az emlõ egyéb meghatározott rendellenességei
(emlõ helyreáll. utáni aszimm. vagy emlõ szerzett deform-a dag. eltáv. vagy korábbi mûtét, sérülés miatt)
N6484 Az emlõ egyéb meghatározott rendellenességei
(emlõ szerzett hiánya daganat eltávolítás vagy korábbi
mûtét, sérülés következtében)
Q8300 Az emlõ és mellbimbó veleszületett hiánya
Q8382 Emlõ hypoplasia (30%-ot meghaladó térfogatbeli aszimmetria)
Q8383 Emlõ hypoplasia Poland syndromában

„V” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK
„D”
Z5182 Súlyvesztés 35-45 kezdõ BMI esetén min.
10 BMI

BETEGSÉGEK „B”

**** Fõcsoport: 21 Sérülések, mérgezések
**** 21 856C Allergiás betegségek sürgõsségi ellátása

L9181

Jelentõs fokú túltengéses bõrrendellenesség

„V” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK
„C”
Z5181 Súlyvesztés elõtti BMI nagyobb, mint
35 kg/m2

„V” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK
„E”
Z5183 Súlyvesztés 45 feletti kezdõ BMI esetén
min. 12 BMI
„V” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK
„F”
Z5184 Stabil súlyvesztés (a csökkent testsúlyt min.
6 hónapon át tartja)
57784
58721
59000
59010
pectomia
59011

BEAVATKOZÁSOK „G”
Exstirpatio cicatricis post op. propter TOS
Excisio mamillae
Ráncplastica arcon
Méretcsökkentõ plasticai mûtétek, hasi liBEAVATKOZÁSOK „H”
Bõrfelesleg eltávolítása

(„A” DIAGN. ÉS „G” BEAV.) VAGY („B” DIAGN.
ÉS „V” TÍPUSKÉNT:[(„C” ÉS „D” ÉS „F” DIAGN.)
VAGY („C” ÉS „E” ÉS „F” DIAGN.)] ÉS „H” BEAV.)
**** Fõcsoport: 10 Endocrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek
**** 10 5360 KÓDÚ HBCS TÖRÖLVE !!!
**** Fõcsoport: 12 Férfi reproduktív rendszeri betegségek
**** 12 6130 Transurethralis prostatamûtét
BETEGSÉGEK
N4110 Krónikus prostatitis
86051

ÉS BEAVATKOZÁSOK
Thermotherapia prostatae

**** 12 6200 Férfi reproduktív rendszer lézeres mûtétei
BETEGSÉGEK
N4110 Krónikus prostatitis
ÉS BEAVATKOZÁSOK

T7810

BETEGSÉGEK
Egyéb ételmérgezés, m.n.o.
ÉS BEAVATKOZÁSOK

21. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

**** 21 857D Mérgezés, gyógyszerek toxikus hatásainak sürgõsségi ellátása
BETEGSÉGEK
T7810 Egyéb ételmérgezés, m.n.o.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
16320 Oesophagogastroscopia
**** Fõcsoport: 99 Fõcsoport nélküli homogén betegségcsoportok
**** 99 941H Allogén csontvelõ-transzplantáció
BEAVATKOZÁSOK
54102 Gyermek allogén csontvelõ transzplantáció
**** 99 941K Autológ csontvelõ-transzplantáció
BEAVATKOZÁSOK
54103 Gyermek autológ csontvelõ transzplantáció
**** 99 9631 Bõr, bõr alatti szövet, emlõ kisebb plasztikai és egyéb mûtétei
BETEGSÉGEK „A”
BETEGSÉGEK „B”
D2110 A felsõ végtag és váll kötõ- és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata
D2120 Az alsó végtag és csípõ kötõ- és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata
BEAVATKOZÁSOK „C”
BEAVATKOZÁSOK „D”
(„A” DIAGN. ÉS „C” BEAV.) VAGY („B” DIAGN.
ÉS „D” BEAV.)
**** 99 9634 Kissebészeti beavatkozások III.
BETEGSÉGEK „A”
BETEGSÉGEK „B”
BEAVATKOZÁSOK „C”
BEAVATKOZÁSOK „D”
86051 Thermotherapia prostatae
(„A” DIAGN. ÉS „C” BEAV.) VAGY („B” DIAGN. ÉS
„D” BEAV.)

2727

**** 99 9700 Jelek, tünetek, és egyéb sine morbo állapothoz társuló egyéb kórházi ellátások
R2520

BETEGSÉGEK
Görcsök
VAGY BETEGSÉGEK

**** 99 9701 Volumen hiány, tumor okozta anaemia
sürgõsségi ellátása
„1” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK
„A”
A C0000-D0990 tartományban lévõ bármely betegség
BETEGSÉGEK „B”
„K” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK
„C”
BETEGSÉGEK „D”
R5600 Lázas görcsállapotok
VÉRKÉSZÍTMÉNYEK „E”
BEAVATKOZÁSOK „F”
BEAVATKOZÁSOK „G”
(„A” DIAGN. [„1”-ES TÍP.] ÉS „B” DIAGN. ÉS „C”
DIAGN. [„K” TÍP.] ÉS „E” VÉRK. ÉS „F” BEAV.)
VAGY („D” DIAGN. ÉS „G” BEAV.)
**** 99 9702 Alarmírozó jelek és tünetek sürgõsségi
ellátása
G9350
G9360
R11H0
R2520
R5600
R5680

BETEGSÉGEK
Agyi nyomásfokozódás
Agyvizenyõ
Hányinger és hányás
Görcsök
Lázas görcsállapotok
Egyéb és nem meghatározott görcsök
ÉS BEAVATKOZÁSOK
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Az egészségügyi miniszter
8016/2007. (EüK. 21.) EüM
tájékoztatója1
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében foglalt járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának
alkalmazásáról szóló Szabálykönyvet tartalmazó 8005/2002. (EüK. 23.) EüM tájékoztató módosításáról
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében foglalt járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvet tartalmazó 8005/2002. (EüK. 23.) EüM tájékoztatót e tájékoztató mellékletében foglaltak szerint módosítom.
A Szabálykönyv módosításában foglalt rendelkezéseket a 2008. január 1-jét követõ kifizetésektõl kell alkalmazni.
Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter

1. számú melléklet a 8016//2007. (EüK. 21.) EüM tájékoztatóhoz
A II. Részletes szabályok címû fejezet módosuló rendelkezései
1.
„21044

Fehérje koncentrálás elektroforézishez
Fehérje koncentrálás elektroforézishez.
Elszámolási lehetõség (maximum): kizárólag 21042, 21043 mellett”

szövegrész helyébe
„21044

Fehérje koncentrálás elektroforézishez
Fehérje koncentrálás elektroforézishez.
Elszámolási lehetõség (maximum): kizárólag 21042, 21043 mellett
Kizárva: 26704, 26705”
szövegrész lép,
2.
„21831

Viszkozitás meghatározása
A meghatározás viszkoziméterrel történik, teljes vérbõl, plazmából vagy szérumból.
Elszámolási lehetõség (maximum): több testnedv esetén 3”

szövegrészt követõen
„21091* 1-es típusú prokollagén propeptid (P1NP) meghatározása szérumból
Totál prokollagén 1-es típusú propeptid (P1NP) meghatározása szérumból immunkémiai módszerrel.
Elszámolási lehetõség: Ismételhetõség gyakorisága: teriparatid vagy stroncium renalát kezelés elõtt; a
kezelés 3., 6., 12. hónapjában; fentieket követõen évente egyszer a kezelés idõtartama alatt.”
szövegrésszel egészül ki,
3.
„25040

Mikroszkópos vizsgálat, Ziehl-Nielsen festéssel
Mikroszkópos vizsgálat, Ziehl-Nielsen festéssel.”

szövegrész helyébe

1

A Szabálykönyv módosítását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Finanszírozási Informatikai Fõosztálya (Szekszárd) az Interneten közzéteszi.
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„25040

Mikroszkópos vizsgálat, Ziehl-Nielsen festéssel
Mikroszkópos vizsgálat, Ziehl-Nielsen festéssel.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében
rendelheti.
Elszámolási lehetõség (maximum): mintánként 2”
szövegrész lép,
4.
„25050

Mycobacterium tenyésztése
Mycobacterium tenyésztése váladékokból.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében
rendelheti.
Elszámolási lehetõség (maximum): megjelenésenként 3
Kizárva: 25052; 25053”

szövegrész helyébe
„25050

Mycobacterium tenyésztése szilárd táptalajon
Mycobacterium tenyésztése szilárd táptalajon.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében
rendelheti.
Elszámolási lehetõség (maximum): megjelenésenként 2
Kizárva: 25053”
szövegrész lép,
5.
„25051 Mycobacterium subcultura
Mycobakterium subcultura.”
szövegrész helyébe
„25051

Mycobacterium subcultura
A táptalajokra leoltott minták az elõkezelés ellenére beszennyezõdhetnek. A hetenkénti leolvasás során
szennyezõdött LJ mintákat ismételt elõkezelési eljárásnak (2505C) és tenyésztésnek vetik alá, azzal a különbséggel, hogy 2 LJ és 1 Ogawa táptalajra is kioltják.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.”
szövegrész lép,
6.
„25052 * Mycobakterium vizsgálata, automatizált, folyékony táptalajos módszerrel
Mycobaktérium vizsgálata, automatizált, folyékony táptalajos módszerrel.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében
rendelheti.
Kizárva: 25050”
szövegrész helyébe
„25052 * Mycobakterium tenyésztése, automatizált, folyékony táptalajos módszerrel
A megfelelõen elõkezelt vizsgálati anyagot a táptalajt tartalmazó csõbe és véres agarra oltják, majd a csövet az automatába helyezik. A pozitív csövekbõl Ziehl-Nielsen kenetet kell készíteni és saválló pozitivitás
esetén kioltani 2 db LJ táptalajra. Amennyiben a minta saválló pozitív, de más baktériumokkal szennyezett,
ismételt elõkezelési eljárásnak (2505C) kell alávetni és a tenyésztési folyamat elölrõl indul.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében
rendelheti.
Kizárva: 2505D”
szövegrész lép,
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7.
„25053 * Mycobakterium vizsgálata, molekuláris biológiai módszerrel
Rtg. és Ziehl-Nielsen negatív klinikai esetekben, kerek árnyék differenciál diagnosztika céljából. A vizsgálatot, európai konszenzus értelmében öt egymást követõ mintavételig kell folytatni, vagy az elsõ pozitív
PCR leletig. Nem elegendõ a Mycobacterium tuberculosis PCR vizsgálat. A Mycobacterium tuberculosis
komplex tagjait kell egyidejûleg meghatározni: Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis), M. bovis,
M. africanum és a M. microti. A CE jelzéssel ellátott M. tuberculosis complex gyári kittel mind a négy típus
meghatározandó.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében
rendelheti.
Kizárva: 25050”
szövegrészt követõen
„2505A* Mycobacterium rezisztencia vizsgálata szilárd táptalajon, elsõrendû szerekre, szerenként
A rezisztencia vizsgálatokat minimálisan négy szerre végzik: INH, Streptomycin, Rifampicin, Ethambutol,
de alkalmanként a PZA iránti rezisztenciát is elvégzik. Ha a vizsgálandó törzs az elsõrendû szerek közül monorezisztenciát mutat az INH-ra vagy a Rifampicinre, vagy két antituberculotikumra rezisztens, az elsõrendû szerek vizsgálatának ismétlése mellett további másodlagos szerek vizsgálatát is kezdeményezik.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében
rendelheti.
Elszámolhatóság (maximum): mintánként 5, 3 hónapon belül nem ismételhetõ
Kizárva: 2505G
2505B* Mycobacterium rezisztencia vizsgálata szilárd táptalajon, másodrendû szerekre, szerenként
Ha a törzs az elsõrendû antituberculotikumok közül monorezisztenciát mutat INH vagy Rifampicin iránt, ill
két elsõrendû antituberculotikum iránt rezisztens, az elsõrendû szerek vizsgálatának ismétlése mellett további másodlagos szerek vizsgálatát is kezdeményezzük. A másodlagos szerek közül az alábbi szerek vizsgálhatók: Ciprofloxacin, Levofloxacin, Cycloserin, Rifabutin PAS, Kanamycin, Amikacin, Ethionamid,
Clarithromycin, Capreomycin, Prothionamid, Linezold.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében
rendelheti.
Elszámolhatóság (maximum): mintánként 10, 3 hónapon belül nem ismételhetõ
Kizárva: 2505H
2505C

Minta elõkezelése Mycobacterium tenyésztéshez
A nem steril testtájakról származó minták tenyésztése elõtt a vizsgálati anyagot elõ kell kezelni a kísérõ flóra elpusztítása céljából. Az elõkezelési technika dekontaminálás és emésztés, valamint koncentrálás (centrifugálás) és semlegesítés technikai lépésekbõl áll.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2505D

Mycobacterium tenyésztése manuális, folyékony táptalajos módszerrel
A megfelelõen elõkezelt vizsgálati anyagot a táptalajt tartalmazó csõbe és véres táptalajra oltják, majd az
anyagot termosztátba helyezik és hétrõl hétre manuálisan olvassák le a tenyészeteket. A pozitív csövekbõl
Ziehl-Nielsen kenetet kell készíteni, és saválló pozitivitás esetén ki kell oltani 2 db LJ táptalajra. Ha a minta
szennyezett, ismételt elõkezelési eljárásnak (2505C) kell alávetni, és a tenyésztési folyamatot elölrõl kell indítani.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében
rendelheti.
Kizárva: 25052
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2505E

Mycobacterium tuberculosis komplex identifikálása biokémiai módszerrel
A M. tuberculosis complex-be tartozó mycobaktériumokat el kell különíteni az egyéb saválló atypusos
(NTM) mycobaktériumoktól. A differenciálás a kötelezõen minden kitenyésztett törzsbõl elvégzendõ niacin
próbával történik.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében
rendelheti.
Elszámolhatóság: Minden pozitív Mycobacterium tenyésztés esetén elvégezhetõ.

2505F

A nem Tbc-t okozó mycobacteriumok (NTM) identifikálása biokémiai módszerekkel
A nem TBC-t okozó Mycobaktériumok elkülönítése egymástól a csoporton belül. Az izolátumokat az esetek
többségében elõször subcultúrázni kell, majd 3x2 LJ táptalajra oltani különbözõ hõfokokra.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében
rendelheti.
Elszámolhatóság: Niacin reakciót nem adó pozitív tenyészet esetén elvégezhetõ.

2505G* Mycobacteriumok rezisztencia vizsgálata elsõrendû szerekre, automata folyékony táptalajos módszerrel, szerenként
A rezisztencia vizsgálat idejének lerövidítése az automata érzékeny detektálási technikájának segítségével.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolhatóság (maximum): mintánként 4, 3 hónapon belül nem ismételhetõ
Kizárva: 2505A
2505H* Mycobacteriumok rezisztencia vizsgálata másodrendû szerekre, automata folyékony táptalajos
módszerrel, szerenként
A rezisztencia vizsgálat idejének lerövidítése az automata érzékeny detektálási technikájának segítségével.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében
rendelheti.
Elszámolhatóság (maximum): mintánként max. 10, 3 hónapon belül nem ismételhetõ
Kizárva: 2505B”
szövegrésszel egészül ki,
8.
25053 * Mycobakterium vizsgálata, molekuláris biológiai módszerrel
Rtg. és Ziehl-Nielsen negatív klinikai esetekben, kerek árnyék differenciál diagnosztika céljából. A vizsgálatot, európai konszenzus értelmében öt egymást követõ mintavételig kell folytatni, vagy az elsõ pozitív PCR
leletig. Nem elegendõ a Mycobacterium tuberculosis PCR vizsgálat. A Mycobacterium tuberculosis komplex tagjait kell egyidejûleg meghatározni: Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis), M. bovis, M. africanum és a M. microti. A CE jelzéssel ellátott M. tuberculosis complex gyári kittel mind a négy típus meghatározandó.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében
rendelheti.
Kizárva: 25050”
szövegrészt követõen
„25054 * Tbc rezisztencia vizsgálat, szerenként
Mycobacteriumok rezisztencia vizsgálata proportios módszerrel, szilárd táptalajon, szerenként.
Elszámolási lehetõség (maximum): mintánként 5; 3 hónapon belül ugyanazzal a szerrel nem ismételhetõ”
szövegrész hatályát veszti,
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9.
„26702

Lambda lánc mennyiségi meghatározása
Lambda lánc mennyiségi meghatározása szérumból vagy vizeletbõl immunoassay-vel.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetõség: 1 hónapon belül nem ismétlõdhet”

szövegrész helyébe
„26702

Lambda lánc mennyiségi meghatározása
Lambda lánc mennyiségi meghatározása szérumból vagy vizeletbõl immunoassay-vel.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetõség: 1 hónapon belül nem ismétlõdhet
Kizárva: 26704, 26705”
szövegrész lép,
10.
„26703

Kappa lánc mennyiségi meghatározása
Kappa lánc mennyiségi meghatározása szérumból vagy vizeletbõl immunoassay-vel.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetõség: 1 hónapon belül nem ismétlõdhet”

szövegrész helyébe
„26703

Kappa lánc mennyiségi meghatározása
Kappa lánc mennyiségi meghatározása szérumból vagy vizeletbõl immunoassay-vel.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetõség: 1 hónapon belül nem ismétlõdhet
Kizárva: 26704, 26705”
szövegrész lép,
11.
„26703

Kappa lánc mennyiségi meghatározása
Kappa lánc mennyiségi meghatározása szérumból vagy vizeletbõl immunoassay-vel.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi
körében rendelheti.
Elszámolási lehetõség: 1 hónapon belül nem ismétlõdhet
Kizárva: 26704, 26705”

szövegrészt követõen
„26704* Kvantitatív FLC kappa mérés szérumból vagy vizeletbõl
Szabad kappa könnyûlánc kvantitatív mérése szérumból vagy vizeletbõl monoklonális antitest felhasználásával.
Elszámolási lehetõség: 2 hónapon belül nem ismétlõdhet; ismételt jelentés esetén megjelölt betegségekre 1
Kizárva: 21044, 26702, 26703
26705*

Kvantitatív FLC lambda mérés szérumból vagy vizeletbõl
Szabad lambda könnyûlánc kvantitatív mérése szérumból vagy vizeletbõl monoklonális antitest felhasználásával.
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Elszámolási lehetõség: 2 hónapon belül nem ismétlõdhet; ismételt jelentés esetén megjelölt betegségekre 1
Kizárva: 21044, 26702, 26703”
szövegrésszel egészül ki,
12.
„42120 * Phenylketonuria szûrés
A külön jogszabály által elõírt újszülöttkori szûrõvizsgálat.
Elszámolási lehetõség: 0-1 éves korig
Kizárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11055; 11056; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301;
11302; 21012”
szövegrész helyébe
„42120 * Phenylketonuria szûrés
A külön jogszabály által elõírt újszülöttkori szûrõvizsgálat.
Elszámolási lehetõség: 0-1 éves korig
Kizárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11055; 11056; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301;
11302; 21012; 42143”
szövegrész lép,
13.
„42143 * Anyagcsere-betegségek szûrése tömegspektográfiás vizsgálattal
TANDEM tömegspektrometriás módszer az öröklött anyagcserebetegségek diagnosztikájában.
Kizárva: 21012; 24770”
szövegrész helyébe
„42143 * Anyagcsere-betegségek szûrése tömegspektográfiás vizsgálattal
TANDEM tömegspektrometriás módszer az öröklött anyagcserebetegségek diagnosztikájában.
Kizárva: 21012; 24770; 42120”
szövegrész lép.

2. számú melléklet a 8016/2007. (EüK. 21.) EüM tájékoztatóhoz
A Szabálykönyv III. fejezetében:
1.
„35225 * Szívizom anyagcsere szcintigráfia I-123 MIBG-vel”
szövegrészt megelõzõen kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„26704* Kvantitatív FLC kappa mérés szérumból vagy vizeletbõl
C9000
C9010
C9020
C9110
C8800
D4720
E8580
E8590
Z9481

Myeloma multiplex
Plasmasejtes leukaemia
Plasmocytoma, extramedullaris
Krónikus lymphocytás leukaemia
Waldenström macroglobulinaemia
Monoclonalis gammopathia
Egyéb amyloidosis
Amyloidosis, k.m.n.
Csontvelõ átültetés után lévõ személy

2734
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Kvantitatív FLC lambda mérés szérumból vagy vizeletbõl

C9000
C9010
C9020
C9110
C8800
D4720
E8580
E8590
Z9481

Myeloma multiplex
Plasmasejtes leukaemia
Plasmocytoma, extramedullaris
Krónikus lymphocytás leukaemia
Waldenström macroglobulinaemia
Monoclonalis gammopathia
Egyéb amyloidosis
Amyloidosis, k.m.n.
Csontvelõ átültetés után lévõ személy”

2.
„3570C Csontsûrûség mérése törzscsontokon
Betegségek „B”
E2100

Primaer hyperparathyreosis

M8141

Gyógyszer indukálta osteoporosis (glükokortikoidok)

Z9480

Szövet- és szervátültetés után lévõ személy”

szövegrészt követõen a
„Betegségek „C”
M8191

Törés prevenciós gyógyszeres kezelés -2,5 vagy kisebb (rosszabb) T-score érték mellett”

szövegrész helyébe a
„Betegségek „C”
M8192

Törés prevenciós gyógyszeres kezelés -2,5 vagy kisebb (rosszabb) T-score érték mellett”

szövegrész lép.

3. számú melléklet a 8016//2007. (EüK. 21.) EüM tájékoztatóhoz
A Szabálykönyv IV. fejezetében:
1.
„OENO
KÓD

Cs

21831
13

14

OENO NÉV

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

65

A2

OENO KÓD2

Viszkozitás meghatározása
16

18

19

22

24

26

28

29

31

32

33

34

38

39

40

46

48

50

51

54

55

56

59

601

604

X

21831”

szövegrészt követõen
„OENO
KÓD

21091
13

14

Cs

*
16

OENO NÉV

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

65

A2

OENO KÓD2

1-es típusú prokollagén propeptid (P1NP) meghatározása
18

19

22

24

26

28

29

31

32

33

34

38

39

40

46

48

50

X

szövegrésszel egészül ki,

51

54

55

56

59

601

604

21091”
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2.
„OENO
KÓD

25053

13

14

Cs

*

16

OENO NÉV

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

65

A2

OENO KÓD2

Mycobakterium vizsgálata, molekuláris biológiai módszerrel

18

19

22

24

26

28

29

31

32

33

34

38

39

40

46

48

50

51

54

X

55

56

59

601

604

O

25053”

szövegrészt követõen
„OENO
KÓD

Cs

OENO NÉV

01

2505A

*

Mycobacteriumok rezisztencia vizsgálata szilárd táptalajon, elsõrendû szerekre, szerenként

2505B

*

Mycobacteriumok rezisztencia vizsgálata szilárd táptalajon, másodrendû szerekre, szerenként

2505C

Mycobacterium tenyésztése manuális, folyékony táptalajos módszerrel

2505E

Mycobacterium tuberculosis komplex identifikálása biokémiai módszerrel

2505F

A nem Tbc-t okozó mycobacteriumok (NTM) identifikálása biokémiai módszerekkel

2505G

*

Mycobacteriumok rezisztencia vizsgálata elsõrendû szerekre, automata folyékony táptalajos
módszerrel, szerenként

2505H

*

Mycobacteriumok rezisztencia vizsgálata másodrendû szerekre, automata folyékony táptalajos módszerrel, szerenként

14

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

A2

OENO KÓD2

Minta elõkezelése Mycobacterium tenyésztéshez

2505D

13

02

16

18

19

22

24

26

28

29

31

32

33

34

38

39

40

46

48

50

51

54

55

56

59

601

604

65

X
X
X
X
X
X
X
X

2505A
2505B
2505C
2505D
2505E
2505F
2505G
2505H”

szövegrésszel egészül ki,
3.
„OENO
KÓD

Cs

25050
13

14

OENO NÉV

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

A2

OENO KÓD2

Mycobacterium tenyésztése
16

18

19

22

24

26

28

29

31

32

33

34

38

39

40

46

48

50

51

54

55

56

59

601

604

65

X

25050”

szövegrész helyébe
„OENO
KÓD

Cs

25050

13 14

OENO NÉV

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

A2

OENO KÓD2

Mycobacterium tenyésztése szilárd táptalajon

16

18

19

22

24

26

28

29

31

32

33

34

38

39

40

46

48

50

51

54

55

56

59

601

604

65

X

25050”

szövegrész lép,
4.
„OENO
KÓD

25052

13

14

Cs

*

16

OENO NÉV

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Mycobakterium vizsgálata, automatizált, folyékony
táptalajos módszerrel
18

19

22

24

26

28

29

31

32

33

34

38

39

40

46

48

50

X

szövegrész helyébe

51

54

55

56

59

601

604

65

A2

OENO KÓD2

25052”
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KÓD

25052
13

14

Cs

OENO NÉV

*
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Mycobakterium tenyésztése, automatizált, folyékony táptalajos módszerrel

16

18

19

22

24

26

28

29

31

32

33

34

38

39

40

46

48

50

51

54

55

56

59

601

604

65

A2

OENO KÓD2

X

25052”

szövegrész lép,
5.
„OENO
KÓD

Cs

OENO NÉV

26703

13

14

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Kappa lánc mennyiségi meghatározása

16

18

19

22

24

26

28

29

31

32

33

34

38

39

40

46

48

50

51

54

55

56

59

601

604

65

A2

OENO KÓD2

X

26703”

szövegrészt követõen
„OENO
KÓD

Cs

OENO NÉV

01

26704

*

Kvantitatív FLC kappa mérés szérumból vagy vizeletbõl

26705

*

Kvantitatív FLC lambda mérés szérumból vagy vizeletbõl

13

14

16

18

19

22

24

26

28

29

31

32

33

34

38

39

40

46

48

50

51

54

02

55

03

04

56

05

59

06

601

07

604

08

65

09

10

11

A2

OENO KÓD2

X

26704

X

26705”

12

szövegrésszel egészül ki,
6.
valamint hatályát veszti a
„25054 Tbc rezisztencia vizsgálat, szerenként.”

V. RÉSZ
Közlemények
Az egészségügyi miniszter
közleménye
a 2007/2008. tanévre szakgyógyszerészi és szakfogorvosi
költségtérítéses képzésre felvehetõ jelöltek keretszámairól
A 280/2007. (X. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a szakmánkénti keretszámokat a képzésben résztvevõ
felsõoktatási intézmények régiói szerint az alábbiakban határozom meg:
Debreceni
régió

Összesen:

36

Összesen:

31

Pécsi
régió

Budapesti
régió

GYÓGYSZERÉSZEK
26
119
FOGORVOSOK
21
76
Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter

Szegedi
régió

Össz.

83

264

24

152
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Az Egészségügyi Minisztérium
közleménye
az Országos Egészségfejlesztési Intézet Alapító Okiratának módosításáról
Az Egészségügyi Minisztérium az Országos Egészségfejlesztési Intézet Alapító Okiratának módosítását a következõk
szerint közzéteszi:
„Az Egészségügyi Közlöny 2003. évi 17. számában közzétett alapító okirat módosítással - az Országos Egészségfejlesztési Központ jogutódjaként - létrehozott Országos Egészségfejlesztési Intézet - az Egészségügyi Közlöny 2005. évi
3. számában módosított - Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ában és
88/A. §-ában foglaltakra figyelemmel a következõk szerint módosítom:
1. Az Alapító Okirat 1.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.2. Székhelye: 1096 Budapest IX. ker., Nagyvárad tér 2.”
2. Az Alapító Okirat jelen módosítása az Egészségügyi Közlönyben történõ közzététele napján lép érvénybe.
Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter”

Az Egészségügyi Minisztérium
közleménye
az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet által továbbképzések támogatására kiírt pályázatról
Az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet - az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
szóló 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet 7. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - a továbbképzések támogatására
2007. évre kiírt, az Egészségügyi Közlöny 2006. évi 16. számában megjelent pályázatát 2008. II. negyedév végéig meghosszabbítja.
2008. II. negyedév végéig az alábbi témakörökben lehet a pályázatokat benyújtani:
1. Védõnõk szerepe a multidiszciplináris iskola-egészségügyi szakellátásban
2. Az emberi egészséget befolyásoló és veszélyeztetõ környezeti ártalmak
3. Geriátriai szempontok az idõsgondozásban
4. Másság, esélyegyenlõség és tolerancia az egészségügyben
5. A keringési rendszer betegségei (primer, szekunder, tercier prevenció)
6. A betegek hospice-palliatív szellemû ellátása az egészségügyben
7. A stomás betegek ápolása
8. Team munka a mûtõben és a szülõszobán
9. Aktualitások és mentálhigiéné a fogászati gyógyítás területén
10. Információs technológia az egészségügyi ellátásban
11. A felnõtt és gyermekkori anyagcserezavarok
A pályázatok benyújtásának határideje:
A továbbképzés megvalósulása

2008. elsõ negyedév:
(2008. I-III. hó)
2008. második negyedév:
(2008. IV-VI. hó)

A pályázat beérkezésének
határideje

Pályázat elbírálásának legkésõbbi várható
idõpontja

2007. december 1.

2007. december 20.

2008. március 1.

2008. március 25.

Felvilágosítás: az ETI tanácsadó irodán (06 (1) 411-3760), valamint Huller Gabriella pályázati referenstõl kérhetõ
[06 (1) 429-4097/123; huller.gabriella@eti.hu ].
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Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
közleménye
orvostechnikai eszközök idõszakos felülvizsgálatát végzõ szervezetek kijelölésérõl
Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet 17. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatával az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében, az
idõközben bekövetkezett módosítások átvezetésével, az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:
B.BRAUN Avitum Hungary ZRt.
A cég címe: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.; T.: 346-9700; F.: 438-4903; e-mail: peter.horn@bbraun.com
Az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal határozatának

Az eszközcsoport megnevezése

Száma

0.6 Dializáló berendezés
Megjegyzés: Az engedély csak a B/Braun gyártmányú berendezésekre
vonatkozik.
15. Gépi infúzió adagoló készülék
Megjegyzés: Az engedély csak a B/Braun Melsungen AG által gyártott
gépi infúzió adagoló készülékekre vonatkozik.

Érvényességi ideje

4031/2007/06

20011. június

4031/2007/15

2012. október

***
Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet 17. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatával az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok tekintetében, az
idõközben bekövetkezett módosítások átvezetésével az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:
ORVOSTECHNIKA Zrt.
A cég címe: 1147 Budapest, Czobor u. 51.; T.: 471-6060; F.: 471-6061; E-mail: info@orvostechnika.com
Az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal határozatának

Az eszközcsoport megnevezése

Száma

01. Defibrillátor
03. Inkubátor
04. Altató-lélegeztetõ berendezés
05. Mûtõlámpa
08. Mûtõasztal
12a. Mûtéti és õrzõ monitor
12b. EKG
14. Invazív vérnyomásmérõ és véráramlásmérõ
15. Gépi infúzió adagoló készülék
16. Vérmelegítõ készülõk

3617/2005/01
3617/2005/03
3617/2005/04
3725/2007/05
3725/2007/08
3617/2005/12a
3617/2005/12b
3617/2005/14
3725/2007/15
3725/2007/16
***

Érvényességi ideje

2010. augusztus
2010. augusztus
2010. augusztus
2012. október
2012. október
2010. augusztus
2010. augusztus
2010. augusztus
2012. október
2012. október
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Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet 17. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatával az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok tekintetében, az
idõközben bekövetkezett módosítások átvezetésével az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:
KOZMOMED Kft.
A cég címe: 1027 Budapest, Fazekas u. 25.; T./F.: 201-8859; E-mail: kozmomed.hgy@t-online.hu
Az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal határozatának

Az eszközcsoport megnevezése

Száma

01. Defibrillátor
02. Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék
03. Inkubátor
Megjegyzés: az engedély csak a bõrhõmérséklet szabályozást nem
tartalmazó, zárt (klinikai) típusokra vonatkozik.
05. Mûtõlámpa
08. Mûtõasztal
12a. Mûtéti és õrzõ monitor
Megjegyzés: az engedély csak EKG/pulzus, hõmérsékletmérõ és
noninvazív vérnyomásmérõ csatornával rendelkezõ készülékekre terjed ki.
12b. EKG
15. gépi infúzió adagoló készülék
16. Vérmelegítõ készülék
17. Sterilizáló berendezés
Megjegyzés: az engedély csak hõlégsterilizátorokra és autoklávokra
vonatkozik.
18. Hálózati üzemû elektroterápiás készülék
Megjegyzés: az engedély kizárólag a stimulátor jellegû hálózati
elektroterápiás készülékekre vonatkozik.
20. Ultrahang diagnosztikai készülék

Érvényességi ideje

1249/2003/01
1249/2003/02
1249/2003/03

2008. július
2008. július
2008. július

1249/2003/05
1249/2003/08
1249/2003/12a

2008. július
2008. július
2008. július

1249/2003/12b
1249/2003/15
1249/2003/16
1249/2003/17

2008. július
2008. július
2008. július
2008. július

1249/2003/18

2008. július

4236/2007/20

2012. szeptember

***
Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet 17. § (3) bekezdésének alapján az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatával az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok tekintetében, az
idõközben bekövetkezett módosítások átvezetésével az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:
SE ÁOK Szemészeti Klinika
A cég címe: 1083 Budapest, Tömõ u. 25-29.; T.: 210-0280; F.: 210-0309; E-mail: gazda@szem1.sote.hu

Az eszközcsoport megnevezése

Az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal határozatának
Száma

09. Tonométer
Megjegyzés: Az engedély kizárólag a Schiötz-féle tonométerekre
vonatkozik.

4348/2007/09

Érvényességi ideje

2012. október
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Az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal
közleménye
orvostechnikai eszköz forgalomból történõ
kivonásáról

21. szám

Minident 2000 Fogtechnikai Szolgáltató Bt. (3200 Gyöngyös, Vasút u. 3.) telephelyen készített fogpótlások ellenõrzésre bekért dokumentációi nem álltak rendelkezésre.
A Hivatal ezért a fenti termékek tekintetében 2007. július
19-én 2013-4/2007/OTI nyilvántartási számú határozattal
elrendelte a termékek forgalmazásának felfüggesztését.

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) megállapította, hogy a
TensioMed Kft. által gyártott TensioClinic Arteriográf elnevezésû termék címkéje - a gyártó címének feltüntetése
hiányában - nem felel meg az orvostechnikai eszközökrõl
szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban:
R.) 1. számú melléklet 13.3. a) pontjában foglalt követelményeknek.

A Minident 2000 Fogtechnikai Szolgáltató Bt. a hiányosságokat 2007. október 1-jén pótolta, ezért az orvostechnikai eszközökrõl szóló, 16/2006. (III. 27.) EüM. rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § (2) bekezdése értelmében,
valamint az R. 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Hivatal 2007. október 5-én kelt határozattal a termékek forgalmazásának felfüggesztését megszüntette.

A Hivatal ezért a R. 16. § értelmében, az R. 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján a gyártó címét a címkén fel nem
tüntetõ TensioClinic Arteriográf elnevezésû termékeket
2007. szeptember 28-án kelt határozatával a forgalomból
kivonta.

***

Az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal
közleménye
orvostechnikai eszköz forgalmazásának
felfüggesztésérõl
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal a Dimarson Eletcronics Zrt. (1183 Budapest, Nefelejcs u. 1-3.) piacfelügyeleti hatósági ellenõrzése során a
koreai gyártmányú (eredeti gyártól: Infopia Co. Ltd., virtuális gyártó:Samsuntg Corp.) Dimarson SHG-005 vércukormérõt és Dimarson SHS-050 vércukortesztcsík
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz forgalomba
hozatalát és reklámját az In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM
rendelet 12. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a 2007.
szeptember 24-én kelt, 03821-009 számú határozattal felfüggesztette.

Az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal
közleménye
orvostechnikai eszköz forgalmazása felfüggesztésének
megszüntetésérõl
Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) megállapította, hogy a

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si
Hivatal a MOVO-MED Kft. (cím: 1119 Budapest,
Csurgói út 22.) piacfelügyeleti hatósági ellenõrzése során
a következõ holland gyártmányú (gyártó: van Oostveen
Medical BV/Hollandia) ROMED típusú önellenõrzésre
szolgáló terhességi gyorstesztek:
- ROMED kazettás teszt (PT-CAS, gyártási száma:
060932)
- ROMED vizeletsugaras gyorsteszt (PT-MID), gyártási szám: 061010
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz forgalomba
hozatalának felfüggesztését a gyártói/forgalmazói helyesbítést követõen az in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközökrõl szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet
12. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 2007. szeptember
18-án kelt, 03520-019/2007 számú határozattal megszüntette.
Az ovulációs gyorsteszt (OVU-TEST, Lotszám: 061010)
felfüggesztési határozata érvényben marad.

A Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Kar
közleménye
„egészségbiztosítás” ráépített szakorvosi
szakképzésérõl
A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi
Kara a 30/2002. (V. 24.) EüM rendelettel módosított
66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet alapján felvételt hirdet
„Egészségbiztosítás” ráépített szakorvos képzésre.
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A ráépített szakképzésre általános orvosi oklevéllel és
bármely klinikai alapszakképesítéssel rendelkezõ orvosok
jelentkezhetnek. A képzési idõ 2 év, melyet akkreditált,
biztosítási gyakorlatot végzõ egészségügyi szolgáltatónál
kell eltölteni. Az elméleti képzés szemesztereként 50 óra, a
gyakorlati képzés 2-2 hónap belgyógyászati, traumatológiai, pszichiátriai, illetve orvos szakértõi gyakorlatot folytató osztályon teljesítendõ. Az alapszakképesítés gyakorlati idõbe történõ esetleges beszámításáról az egyetem
dönt.
Az 50 órás elméleti képzés egy hetes tanfolyam keretében történik szemeszterenként. Az elsõ szemeszter elméleti
tanfolyamára 2008. januárjában kerül sor.
A képzés önköltséges, a beiratkozás díja szemeszterenként 40 000 Ft/fõ, amely magában foglalja a tanfolyam díját, a gyakorlati képzés térítési díja a mindenkori rezidensképzés térítési díjával azonos, jelenleg 41 000 Ft/fõ/hó.
A jelentkezéseket 2007. november 30-ig az SE ÁOK Régi
rendszerû szakképzési csoportjához (levélcím: 1450 Budapest, Pf. 91., fax: 459-1500/2542) kell megküldeni.
A jelentkezéshez mellékelni kell az oklevél és az alapszakképesítésre vonatkozó szakorvosi bizonyítvány másolatát.
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A szakképzéssel kapcsolatos további információk az
SE ÁOK Régi rendszerû szakképzési csoportjánál szerezhetõk be (1089 Budapest, Apáthy u. 3., telefon: 210-6819).

A Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Kar
közleménye
a kötelezõ orvosi transzfúziós tanfolyam idõpontjairól
a 2007/2008. tanévre
Budai Regionális Vérellátó Központ
2007. november 5.- november 17.
2008. február 18.-március 1.
2008. május 19.- május 31.
2008. szeptember 15.-szeptember 27.
Gyõri Regionális Vérellátó Központ
2008. április 7.-április 19.
A vizsgák a tanfolyamok utolsó napján, szombaton kerülnek megtartásra.
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A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
közleménye
a 2008. I. félévére meghirdetett kötelezõ tanfolyamokról
A tanfolyamokra történõ jelentkezés határideje: 1 hónappal a tanfolyam kezdete elõtt!
Szakma

Szervezõ

Tanfolyam címe

Célcsoport

Tanfolyam idõpontja

Tanfolyam helye

Térítési díj

Tanfolyamért felelõs

SE Urológiai Klinika

Andrológiai
alaptanfolyam

szakorvos-jelöltek

2008. I. 23-25.

SE Urológiai Klinika
1082 Bp.,
Üllõi út 78/b.

10 000 Ft

Dr. Rusz András
06 (20) 825-8766

Aneszteziológia
és intenzív terápia

SE Aneszteziológiai
és Intenzív Terápiás
Klinika

Az intenzív terápia
speciális kérdései

szakorvos-jelöltek

2008. III. 17-21.

SE Aneszteziológiai és Intenzív 26 040 Ft
Terápiás Klinika
1125 Bp.,
Kútvölgyi út 4.

Dr. Fritúz Gábor
06 (20) 825-0870

Aneszteziológia
és intenzív
terápia

SE Aneszteziológiai
és Intenzív Terápiás
Klinika

Az aneszteziológia
speciális kérdései

szakorvos-jelöltek

2008. III. 31.-IV. 4.

SE Aneszteziológiai és Intenzív 26 040 Ft
Terápiás Klinika
1125 Bp.,
Kútvölgyi út 4.

Dr. Fritúz Gábor
06 (20) 825-0870

Belgyógyászat

SE Kardiológia
Tanszék - CVC

EKG elméletben
és a betegágy mellett

belgyógyászat
gasztroenterológia,
honvédorvostan,
oxyológia
szakorvos-jelöltek

2008. II. 25-28.

SE Kardiológiai Tanszék
1122 Bp.,
Városmajor u. 68.

31 200 Ft

Dr. Szelid Zsolt
458-6827

Belgyógyászat

SE I. sz. Belgyógyászati Szakvizsga elõtti
Klinika
kötelezõ tanfolyam

szakorvos-jelöltek

2008. I. 3-31.

SE I. sz. Belgyógyászati
Klinika
1083 Bp.,
Korányi S. u. 2/a.

térítésmentes

Dr. de Chãtel Rudolf
313-0347

Fizikális
medicina és
rehabilitációs orvoslás

Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet

Protetikai ortetikai
alapismeretek

szakorvos-jelöltek

2008. III. 3-6.

Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet
1528 Bp.,
Szanatórium u. 19.

25 000 Ft

Dr. Farkas Péter
391-1900

Fizioterápia

SE III. sz.
Belgyógyászati Kl.
Reumatológiai és
Fizioterápiás Tanszéki
Csoport

Fizioterápia
alapképzõ II.

fizioterápia, orvosi
rehabilitáció
szakorvos-jelöltek

2008. V. 5-9.

Budai Irgalmasrendi Kórház
II. em.
1023 Bp.,
Frankel Leó u. 31.

24 000 Ft

Somoghy Kálmánné
438-8510

Szakvizsga elõkészítõ szakorvos-jelöltek
tanfolyam

2008. III. 3-28.

SE Fül-Orr-Gégészeti
és Fej-Nyaksebészeti Kl.
1083 Bp.,
Szigony u. 36.

92 000 Ft

Dr. Küstel Marianna
06 (20) 825-8700

Fül-orr-gégegyógyászat SE Fül-Orr-Gégészeti
és Fej-Nyaksebészeti
Klinika

Klinikai és elméleti
audiológia

2008. I. 21-25.

SE Fül-Orr-Gégészeti
és Fej-Nyaksebészeti Kl.
1083 Bp.,
Szigony u. 36.

22 920 Ft

Dr. Küstel Marianna
06 (20) 825-8700

szakorvos-jelöltek
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és Fej-Nyaksebészeti
Klinika
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Andrológia

Szervezõ

Tanfolyam címe

Gasztroenterológia

SE II. sz. Belgyógyászati Gasztroenterológiai
Klinika + Convention
kötelezõ tanfolyam
Bp. Kft

Gasztroenterológia

SE I. sz. Sebészeti
Klinika Sebészeti
Tanszéki Csoport

Gyermek-tüdõgyógyászat

Célcsoport

Tanfolyam helye

Térítési díj

Tanfolyamért felelõs

45 000 Ft

Dr. Tulassay Zsolt
266-0816

Az UH szerepe a klin. szakorvos-jelöltek
orvosi
diagnosztikában

2008. II. 25.-III. 7.

Szt. István és Szt. László
Kórház Sebészeti O.
1096 Bp.,
Nagyvárad tér 1.

54 720 Ft

Dr. Regöly-Mérei
János
215-2474

SE I. sz.
Gyermekgyógyászati
Klinika

Gyermekpulmonológiai tanfolyam

2008. IV. 14-18. Mosdós
IV. 21-22. Törökbálint
IV. 23-24.
I. sz. Gyerekklinika

SE I.sz. Gyermekgyógyászati
Kl. 1083 Bp.,
Bókay J. u. 53. Koós terem
7257 Mosdós,
Petõfi u.
2045 Törökbálint,
Munkácsy u. 70.

12 000 Ff

Dr. Cserháti Endre
Cserny Csabáné
313-8212

Háziorvostan

SE Családorvosi
Tanszék

Szakvizsga elõkészítõ szakorvos-jelöltek
tanfolyam

2008. I. 21-25.

SE Családorvosi Tanszék
1125 Bp.,
Kútvölgyi út 4.

36 000 Ft

Dr. Torzsa Péter
355-8530

Hematológia

SE I. sz. Belgyógyászati Klinikai hematológia
Klinika

transzfúziológia,
hematológia
szakorvos-jelöltek

2008. II. 4-21.

SE I.sz. Belgyógyászati Kl.
Könyvtára
1083 Bp.,
Korányi S. u. 2/a.

54 240 Ft

Dr. Demeter Judit
459-1500/1538

Honvédorvostankatasztrófa-orvostan,
Oxyológia

HonvédKatasztrófaorvostani
és Oxyológiai Tanszék

Honvéd-katasztrófaorvostan, oxyológia,
sportorvostan,
sürgõsségi orvostan
szakorvos-jelöltek

2008. I. 14-25.
sportorvosnak 5 nap

OMSZ Fõigazgatóság
1134 Bp.,
Róbert K. krt. 77.

Nagyné Szalay Klára
34 200 Ft
sportorvosnak 465-1914
17 100 Ft

Infektológia

SE II. sz. Belgyógyászati Korszerû infektológia szakorvos-jelöltek
Klinika Infektológiai
Tanszéki Csoport

2008. II. 4-16.

Szt. László Kórház 19. ép.
1097 Bp.,
Gyáli út 5-7.

30 000 Ft

Dr. Ludwig Endre
455-8147

Iskolaegészségtan és
ifjúságvédelem

SE Közegészségtani
Intézet

Iskolaorvosi
tanfolyam

szakorvos-jelöltek

2008. II. 2-3. hete 10 nap Közegészségtani Intézet
1089 Bp. ,
Nagyvárad tér 4. XXI. e.

18 360 Ft

Dr. Simon Tamás
210-2690

Klinikai farmakológia

SE Farmakológiai
és Farmakoterápiás
Intézet

GCP tanfolyam

szakorvos-jelöltek

2008. III. 12-13.

Nagyvárad téri elméleti tömb
1089 Bp.,
Nagyvárad tér 4.

Eü. dolgozók Dr. Kerpel-Fronius
Sándor
18 000 Ft
gyógyszeripari 06 (30) 919-9574
dolgozók
60 000 Ft

Klinikai farmakológia

SE Farmakológiai
és Farmakoterápiás
Intézet

Preklinikai
szakorvos-jelöltek
gyógyszervizsgálatok
elmélete és gyakorlata

2008. II. 7-13.

SE Farmakológiai
és Farmakoterápiás Intézet
1089. Bp.
Nagyvárad tér 4.

Eü. dolgozók Dr. Tímár Júlia
18 000 Ft
210-4416
gyógyszeripari
dolgozók
60 000 Ft

Nukleáris Medicina

SE III. sz.
Belgyógyászati Klinika
Nukleáris Medicina
Tanszéki Csoport

Szakvizsga elõkészítõ szakorvos-jelöltek
tanfolyam

2008. II. 26-27.
III. 25-26.

Állami Egészségügyi Központ
1134 Bp.,
Róbert K. krt. 44.

42 000 Ft

szakorvos-jelöltek

Dr. Szilvási István
Dr. Buga Klára
465-1800

2743

Hotel Sofitel Atrium
1021 Bp.,
Hárshegyi út 5-7.
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2008. II. 7-9.

Honvédorvostankatasztrófa-orvostan
és oxyológiai
szakvizsga elõk.tf.

szakorvos-jelöltek

Tanfolyam idõpontja
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Szakma

Szervezõ

Tanfolyam címe

Célcsoport

Tanfolyam idõpontja

Tanfolyam helye

Térítési díj

Tanfolyamért felelõs

SE II. sz. Sebészeti
Klinika

Szakvizsga elõkészítõ szakorvos-jelöltek
tanfolyam

2008. V. 19-30.

SE I. sz. Sebészeti Klinika
1085 Bp.,
Üllõi út 78.

36 000 Ft

Dr. Ondrejka Pál
Dr. István Gábor
3754-291

Sportorvostan

Országos Sportegészségügyi Intézet

szakorvos-jelöltek
Sportorvosi
ismeretek (szakvizsga
elõkészítõ)

2008. II. 25.-III. 7.

Országos Sportegészségügyi Intézet
1123 Bp.,
Alkotás u.48.

41 760 Ft

Dr. Halasi Tamás
06 (20) 927-9654
Nyírõ Hajnalka
488-6100

Sürgõsségi orvostan

Szt. Imre Kórház
Sürgõsségi Betegellátó
Centrum
SE Aneszteziológiai
és Intenzív Terápiás
Klinika

A sürgõségi orvostan
kérdései

szakorvos-jelöltek

2008. IV.7-25.

Szt. Imre Kórház Sürgõsségi
Betegellátó Centrum
1115 Bp.,
Tétényi út 12-16.

30 000 Ft

Dr. Mezõfi Miklós
Dr. Iványi Zsolt
06 (20) 923-4304

Szülészet-nõgyógyászat SE I. sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati
Klinika

Neonatológiai
alapismeretek
és újszülött
resuscitatio

szülészetnõgyógyászat,
gyermekgyógyászat,
neonatológia
szakorvos-jelöltek

2008. V. 5-7.

I. sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinika
könyvtára
1088 Bp.,
Baross u. 27.

18 000 Ft

Dr. Görbe Éva
266-0507

Szülészet-nõgyógyászat SE I. sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati
Klinika

Szülészeti-nõgyógyá- szakorvos-jelöltek
szati pszichoszomatika

2008. III. 31.- IV. 4.

I. sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinika
könyvtára uo.

24 000 Ft

Dr. C.Molnár Emma
459-1500/4274

Szülészet-nõgyógyászat SE I. sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati
Klinika

Gyakorlati
kolposzkópia

szakorvos-jelöltek

2008. V. 20-21.

I. sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinika
könyvtára uo.

10 000 Ft

Dr. Patkós Péter
459-1500/4239

Szülészet-nõgyógyászat SE II. sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati
Klinika

Újszülött resustitacio
és neonatológiai
alapismeretek

szülészetnõgyógyászat,
gyermekgyógyászat,
neonatológia
szakorvos-jelöltek

2008. III. 10-14.

II. sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinika
1082 Bp.,
Üllõi út 78/A.

18 000 Ft

Dr. Nobilis András
459-1500/3178

Szülészet-nõgyógyászat SE II. sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati
Klinika

Nõgyógyászati
endoscopia

szakorvos-jelöltek

2008. III. 17-20.

II. sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinika
1082 Bp.,
Üllõi út 78/A.

18 000 Ft

Dr. Tóth Péter
Dr. Sziller Péter
459-1500/3212

UH alapismeretek

szakorvos-jelöltek

2008. III. 3-5.

SE Urológiai Klinika
1082 Bp.,
Üllõi út 78/b.

10 000 Ft

Dr. Keszthelyi Attila
06 (20) 825-8771

Urológia

SE Urológiai Klinika
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Sebészet
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SEMMELWEIS EGYETEM
Általános Orvostudományi Kar
Dékáni Hivatal 1085 Budapest, Üllõi út 26.
Régi rendszerû képzés
Központi gyakornoki képzés
Tel.: 210-6819
Tel.: 267-0666
Fax: 459-1500/2542
Fax: 266-1972
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Nyomtatott betûkkel, az adatok
pontos kitöltésével,
tanfolyamonként 1 példányban
kérjük kitölteni!

JELENTKEZÉSI LAP KÖTELEZÕ TANFOLYAMRA
A jelentkezési lapot a Dékáni Hivatal csak abban az esetben fogadja el,
ha igazolást nyert a szakképzési terv beadásának ténye
Szakvizsga elõtti kötelezõ tanfolyam címe, idõpontja: ..................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Név: ........................................................................... Szül. hely, év, hó, nap: ..................................................................
Munkahely: (név, cím, irányítószám, telefonszám) ...........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Értesítési cím: ....................................................................................... Telefonszám: ......................................................
Diploma kelte : ..................................................... Orvosi pecsétszám: .........................................................................
Tervezett szakvizsga .........................................................................................................................................................
Régi rendszerû szakképzésre történõ jelentkezés ideje: .....................................................................................................
Rezidensi képzés kezdésének ideje: ...................................................................................................................................
..................................................................
jelentkezõ aláírása, pecsét
A tanfolyamon való részvételhez hozzájárulok:
..................................................................
osztályvezetõ fõorvos aláírása
Térítéses tanfolyam esetén kérjük az alábbi adatok megadását (számla kiadása minden esetben megtörténik)
Fizetõ neve: ..................................................................... Címe: .......................................................................................
Bankszámla száma: ..........................................................................................................................................................
Tanfolyamon résztvevõ neve: ...........................................................................................................................................
Felhívjuk figyelmét, hogy a számla annak a nevére lesz kiállítva, aki befizetõként szerepel. Utólag nincs mód ezen változtatni!
Szállás igénylés:
CSAK ELSÕ SZAKVIZSGÁRA ELÕKÉSZÍTÕ KÖTELEZÕ TANFOLYAMI jelentkezés esetén tudunk szállást biztosítani. Szállás biztosítását kérem 200... …………………………-tól ……………………………-ig
Amennyiben a szállást nem veszem igénybe, s ezt 8 nappal a tanfolyam megkezdése elõtt nem mondom le /faxon vagy
levélben/ a szállás költségét térítem.

..................................................................
jelentkezõ aláírása, pecsét
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A Szegedi Tudományegyetem
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
közleménye
ifjúsági védõnõ szakirányú továbbképzésérõl
A Szegedi Tudomámány egyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Védõnõi Munka és Módszertana
Szakcsoport Ifjúsági védõnõ képesítést nyújtó 2 éves szakirámyú továbbképzést indít 2008. február hónaptól [képesítési követelményt meghatározó jogszabály: 31/1999. (VIII. 13.) OM rendelet].
Képzés jellege: levelezõ képzés
Konzultációk gyakorisága: havonta 3 nap
Jelentkezési határidõ: 2007. december 3. (a Közlönyben közzétett „Jelentkezési lapon”)
Jelentkezés feltétele: Védõnõi oklevél (fõiskolai végzettség)
Képzés helyszíne: Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.)
Képzés költsége: 70 000 Ft/félév (a mindenkori hatályos adójogszabályok alapján a költség meghatározott része
visszaigényelhetõ)
További információk, elérhetõségek: Cím: SZTE ETSZK Védõnõi Munka és Módszertana Szakcsoport (6726 Szeged,
Temesvári krt. 31.)
T.: 06 (62) 545-714, 06 (62) 546-406
F.: 06 (62) 544-983
E-mail: bajuba@etszk.u-szeged.hu
Web-cím: www.etszk.u-szeged.hu
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Szegedi Tudományegyetem
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Védõnõi Munka és Módszertana Szakcsoport
6726 Szeged, Temesvári krt. 31.
T.: 06 (62) 545-714, 06 (62) 546-406
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Nyomtatott betûkkel, az adatok pontos kitöltésével,
egy példányban kérjük kitölteni!

JELENTKEZÉSI LAP
Ifjúsági védõnõ szakirányú továbbképzésre
Személyes adatok:
Név: .................................................................................................... születési név: .......................................................
Szül. hely, év, hó, nap: .......................................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Állampolgársága: ..............................................................................................................................................................
Személyi ig. száma: ..........................................................................................................................................................
Neme:

férfi

nõ

Cím és munkahelyi adatok:
Állandó lakcíme: ...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Levelezési címe: ................................................................................................................................................................
Telefonszáma: ...................................................................................................................................................................
E-mail-címe: .....................................................................................................................................................................
Munkahelye, címe: ............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Telefonszáma: ........................................................................................................
Beosztása: .........................................................................................................................................................................
Felsõoktatási intézmény(ek)ben folytatott tanulmányok:
Legmagasabb iskolai végzettsége: ....................................................................................................................................
Intézmény neve: ................................................................................................................................................................
Oklevél száma: ......................................... Megszerzésének éve: ......................................................................................
A jelentkezési lapot az alábbi mellékletekkel a SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Védõnõi Munka és
Módszertana Szakcsoport, Batka Tiborné Bajusz Judit fõiskolai gyakornok részére (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.),
vagy bajuba@etszk.u-szeged.hu e-mail címre)
2007. december 31-ig kérjük megküldeni:
Mellékletek:
- Védõnõ oklevél másolata,
- egyéb felsõfokú tanulmányokat igazoló oklevél másolata,
- a szakmai tapasztalatait, egyéb szakmai képzettségét bemutató önéletrajz.
Kelt: …………………, 2007 ……………………. hó ………………… nap.
..................................................................
jelentkezõ aláírása
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Az Egészséges Magyar Anyáért
és Újszülöttért Alapítvány
közleménye

21. szám

SZJA 1%-ából származó befizetéseibõl befolyt összeget
ápolási eszközök vásárlására fordította.
Segítségüket és támogatásukat köszönjük.

a személyi jövedelemadóból 2006. évben befolyt
támogatási összeg felhasználásáról
Az Egészséges Magyar Anyáért És Újszülöttért Alapítvány (1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.) közzéteszi,
hogy a 2006. adóévben a magánszemélyek SZJA 1%-ából
származó befizetéseibõl befolyt összeget nõgyógyászati
vizsgáló kialakítására és felszerelésére fordította.
Az alapítványunk köszönetét ezúton is kifejezi támogatóinak és a céljaink eléréséhez továbbra is számítunk segítségükre és adományaikra.

A Peter Cerny Alapítvány
közleménye
a személyi jövedelemadóból 2006. évben befolyt
támogatási összeg felhasználásáról
A Peter Cerny Alapítvány (1083 Budapest, Bókai János u. 53., adószám: 19010289-1-42) ezúton teszi közzé, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt
összeget - Alapító Okiratában megfogalmazott célkitûzéseinek megfelelõen - a koraszülöttmentés mûködtetésének finanszírozására fordította.
Az Alapítvány ezúton is köszönetét fejezi ki támogatóinak,
és kéri további segítségüket céljai megvalósításához.

A Mindent a betegekért Omnia Pro Aegrota Alapítvány
közleménye
a személyi jövedelemadóból 2006. évben
befolyt támogatási összeg felhasználásáról
Az Alapítvány (székhely: 1047 Bp., Baross u. 105-107.)
közzéteszi, hogy 2006. adóévben a magánszemélyek

A Szent Imre Kórház
Fejlesztési Alapítvány
közleménye
a személyi jövedelemadóból 2006. évben befolyt
támogatási összeg felhasználásáról
A Szent Imre Kórház Fejlesztési Alapítvány (1115 Budapest, Tététényi út 12-16., adószám: 19673460-1-43)
ezúton teszi közzé, hogy a személyi jövedelemadó
1%-ából 2006. évben befolyt 7 817 794 Ft-os összeget az
orvosi mûszerezettség fejlesztésére, a kórházi számítógéppark korszerûsítésére, valamint a szakdolgozók továbbképzésére használtuk fel.
Az Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
adójuk 1%-ával támogatták céljainkat és a további támogatásukat kéri a következõ években is.

A Bajcsy Kórházért, Kõbánya
és Rákosmente Egészségéért Alapítvány
közleménye
a személyi jövedelemadóból 2006. évben befolyt
támogatási összeg felhasználásáról
A Bajcsy Kórházért Kõbánya és Rákosmente Egészségéért Alapítvány (1106 Budapest, Maglódi út 89-91., adószám: 19703639-2-42) ezúton teszi közzé, hogy a
2005. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából
2006-ban befolyt 1 663 810 Ft-ot - az alapítvány céljával
összhangban, kuratóriumi határozat alapján - a Fõvárosi
Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház részére 1 db
Elecsys 2010 immunkémiai automata megvásárlására - a
teljes vételár részeként - fordította.
Az Alapítvány köszönetét fejezi ki a támogatóknak és a
céljai megvalósításához továbbra is kéri segítségüket.
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VI. RÉSZ
Vegyes közlemények
Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl
Közleményt meghirdetõ Az érvénytelen okmány
szerv neve
megnevezése

Az érvénytelen okmány
kiállítója

Az érvénytelen okmány
száma

Érvénytelen 2007.

Kovács András
gyógyszerész

sz.gy.okl.
(gyógyszerellátási
gyógyszerészet)

EFSZSZTB

164/2005.

szeptember 17. napjától

Dr. Veréb Ilona
orvos

sz.o.okl.
(klinikai és labor
vizsgálatok)

EFSZSZTB

999/1999.

szeptember 30. napjától

Megjegyzés: A táblázatban használt rövidítések jegyzéke:
OONYI (GYONYI) = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos Nyilvántartásba vételérõl szóló igazolvány,
sz.o.okl./sz.gy.okl. =szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél
OSZB = Országos Szakképesítõ Bizottság
EFSZSZTB = Egészségügyi Felsõfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Tanács
MOK (GYOK) = Magyar Orvosi (Gyógyszerész) Kamara
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Általános tudnivalók
Tisztelt Olvasók!

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb
áttekinthetõség érdekében táblázatos formában közöljük.
Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a rovatok csak a legszükségesebb információk
közlésére adnak lehetõséget. A hirdetményeket külön ezirányú
kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további
közlésre csak újabb kérés esetén van lehetõség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati hirdetményeket közvetlenül a
Szerkesztõségnek küldjék meg postán (1051 Budapest,
Arany János u. 6-8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987.) vagy
továbbítsák telefaxon (331-6712). A közléssel kapcsolatban
telefonszámunkon (301-7958) kérhetnek tájékoztatást. A közzététel várható idõpontjáról csak a fenti telefonszámon tudunk
tájékoztatást adni.
Tájékoztatjuk tisztelt hirdetõinket, hogy a pályázati
hirdetmények szövegébõl kénytelenek vagyunk elhagyni
azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos jogszabályon alapul, illetve
indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a magyar végzettséget vagy állampolgárságot
preferáló elõírások).
A jogszabály alapján kötelezõen meghirdetendõ pályázatok
térítésmentes közzétételére egy alkalommal van lehetõség,
az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik,
amelyrõl a Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294)
ad felvilágosítást.
A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó legfontosabb személyi és foglalkozási adatait, részletes szakmai önéletrajzát, a
munkaköri követelményeknek, feladatoknak és egyéb elõírásoknak való megfelelést igazoló okiratokat vagy azok másolatait. A pályázatokat általában a közzétételtõl számított 30 nap
alatt (a rövidebb határidõt külön közöljük) kell a meghirdetõ
szerv vezetõjének (rektor, dékán, elnök, polgármester, orvosigazgató) benyújtani. Vezetõ, illetve magasabb vezetõ megbízással meghirdetett álláshelyek esetén 15 napnál rövidebb pályázati határidõ nem írható elõ.
Amennyiben a közlésnél más idõpontot nem jelöltünk
meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok elbírálását követõen
azonnal betölthetõ. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok
alapján történik.
A Szerkesztõség felhívja a hirdetõk figyelmét arra, hogy
a tévesen, hiányosan vagy félreérthetõ módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekbõl adódó esetleges
hibákért felelõsséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos
formában juttassák el a Szerkesztõség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk.
Megrendelt hirdetés közzétételének, vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását, a Szerkesztõség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának idõpontjáig.

Rövidítés jegyzék
ÁNTSZ

=

á.p.
b:
Bp.
biz.
cs:

=
=
=
=
=

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat
állampolgár
havi munkabér forintban
Budapest
bizonyítvány
csatolandó

d.
e:
e. b.
e.h.:
eü.
f:
fõig.
Fõv.
gy.
gyt.
h:
I.
Ig.
ig.
ir.
Képv.-test.
K.
Kl.
kl.-ai
kö.
közp.
közpi.
kut.
Lab.
lab.-i
magyar
á.p.-ság
m.
M.j.V.
Nk.
nyi.
nyv.
O.
okl.
okt.
OONY/
GYONY
OONYI/
GYONYI
OEP
orv.
Ö.
P. H.
R.
szerv.
sz.
sz.ö.
sz.gy.
szakorv.gy.
szk.
szoc.
szolg.
sz.o.okl./
sz.gy.okl.
szv.
tap.
t:
t/f:
tev.
t.f.
th.
tud.
v.
vez.
vez.gy.
vizsg.
(3)
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

diploma
elõnyben részesül
erkölcsi bizonyítvány
elbírálási határidõ
egészségügyi
telefax
fõigazgató
fõváros(i)
gyakorlat
gyógyszertár
pályázati határidõ
intézet vagy intézmény
igazgató
igazolvány
irányítás(a)(i)
Képviselõtestület
Kórház
klinika
klinikai
közegészségügyi
központ
központi
Kutatá(s)(i), kutató
laboratórium
laboratóriumi
magyar állampolgárság

=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

munka
megyei jogú város
Nagyközség
nyelvismeret
nyelvvizsga
osztály
oklevél
oktatás(a)(i)
Orvosok (Gyógyszerészek) Országos
Nyilvántartása
Orvosok (Gyógyszerészek) Országos
Nyilvántartásba vételérõl szóló igazolvány
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Orvos(i)
önkormányzat
polgármesteri hivatal
rendelõintézet
szervezés(e)
szakmai
szakmai önéletrajz
szakmai gyakorlat
szakorvosi gyakorlat
szakképesítés, szakorvosi képesítés
szociális
szolgálati
szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

szakvizsga
tapasztalat
telefoninformáció
telefon/telefax
tevékenység
tudományos fokozat
therápia
tudományos
végzettség
vezetés(e)
vezetõi/vezetési gyakorlat
vizsgálat
az álláshelyek száma

=
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Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói,
illetve egyetemi intézményekben betölthetõ egyéb állásokra
A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei K. és Egyetemi K.
fõig. Fõorvosa
3526 Miskolc,
Szentpéteri kapu 72-76.

Fül-Orr-Gégészeti O.
osztályvezetõ fõorvos

- fül-orr-gégész szk.,
- legalább 10 éves sz.gy.,
- legalább 5 éves vez.gy.,
- a szakterület minden
ágában nagyfokú jártasság,
mivel az O. regionális
feladatokat is ellát,
- tud. minõsítés vagy
megszerzésének vállalása
2 éven belül,
- graduális és posztgraduális
képzésben szerzett
tapasztalat és készség,
mindkettõhöz:
- cs: 3 hónapnál nem
régebbi e.b.,
- igazolás mûködési
nyilvántartásba vételrõl,
- nyilatkozat a pályázati
anyag elbírálásában résztvevõk betekintési jogáról,
- eddigi sz. tev.-et is
magában foglaló részletes sz.ö.,
- sz. elképzelés és program

mindkettõhöz:
- h: a megjelenéstõl számított
30 napon belül,
- az állás 2008. I. 1-jétõl
betölthetõ,
- szolg. lakás megbeszélés
tárgya,
- pályázatok benyújtása:
az I. Humánpolitikai O.-ára
(3526 Miskolc,
Szentpéteri kapu 72-76.)

I. Belgyógyászat
Kardiológiai O.
osztályvezetõ fõorvos

- belgyógyász szk.,
- kardiológus szk.,
- a szakterülete minden
ágában nagyfokú jártasság,
mivel az O. regionális
feladatokat is ellát,
- legalább 10 éves sz.gy.,
- legalább 5 éves vez.gy.,
- tud. minõsítés,
- graduális és posztgraduális képzésben szerzett
tapasztalat és készség,
- e: haemodinamikai ellátásban és a szívsebészetben
való jártasság

Sebészeti Mátrix O./
sebészeti szakmacsoport
szakorvos

mindkettõhöz:
- eü. alkalmasság,
- cs: részletes sz.ö.,
- iskolai v.-et, szk.-t
igazoló okiratok másolata,
- OONYI másolata
(alapnyilvántartás),

Sopron M.j.V.
Erzsébet K. a
DE OEC Oktató K.-a
fõig. fõorvosa
9400 Sopron,
Gyõri u. 15.

mindkettõhöz:
- b: Kjt., illetve
megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
30 napon belül,
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A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése
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Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

- mûködési nyilvántartásba
vétel igazolása,
- megszerzett kredit pontok
mértékérõl szóló igazolás,
- 1 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- nyilatkozat, melyben
hozzájárul ahhoz,
hogy a pályázat elbírálásában résztvevõk a pályázati
anyagot megismerhetik

- pályázatok benyújtása:
Prof. Dr. Baranyai Tibor
fõig. fõorvoshoz a K.
címére (9400 Sopron,
Gyõri u. 15.),
- a meghirdetett álláshellyel
kapcsolatban részletes
információ kérhetõ
Prof. Dr. Baranyai Tibor
fõig. fõorvostól
a 06 (99) 311-340-es
telefonszámon

Közpi. Aneszteziológiai
és Intenzív Terápiás O.
aneszteziológus szakorvos
(4)

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetõi
és orvosvezetõi állásokra
A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése

Fõv. Ö. Péterfy Sándor
Utcai K-R. és Baleseti
Központ
1076 Bp.,
Péterfy Sándor u. 8-20.

orvos igazgató
A fõig. közvetlen ir.-a
mellett a Fõv. Ö. Péterfy S.
utcai K-R. és Baleseti
Központ által nyújtott
orvosi és gyógyszerészi
tev. felügyelete és a tev.-ek
összehangolása, a 43/2003.
(VII. 29.) ESZCSM rend.
9. § (2) bek. a)-k) pontjaiban meghatározott
feladatok ellátása
a jogszabályokban
és az I.-i SZMSZ-ben
számára biztosított
jogköröknek megfelelõen

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

- orv. d.,
- szv., valamint a megelõzõ
10 évben legalább 5 év
gyakorló orvosi tev.,
- eü. menedzseri képesítés,
- legalább 5 éves vez.gy.,
- eü. finanszírozási
ismeretek,
- büntetlen elõélet,
- a pályázó vállalja az orvos Ig. m.-körrel történõ
megbízásakor a vagyonnyilatkozat tételt,
- cs: d.-t, képesítést igazoló
dokumentumok hiteles
másolata,
- OONYI másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- sz. és személyi önéletrajz,
vezetõi elképzelések,
- nyilatkozat a pályázati
anyag megismeréséhez
való hozzájárulásról a
bizottság részére és a
vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettség vállalásáról

- b: megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- a pályázat elnyerése
esetén 5 év határozott idõtartamra szóló vezetõi megbízás jön létre,
- pályázatok benyújtása:
dr. Budaházy Emil fõig.
fõorvoshoz a K. címére
(1076 Bp.,
Péterfy Sándor u. 8-20.)
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Országos Vérellátó
Szolgálat
fõig.-ja
1113 Bp.,
Karolina u. 19-21.

- általános orv. d.,
- transzfuziológus szv. és
- a vérellátás területén
szerzett sz. tapasztalat,
- e: vez. gy.,
- angol nyelv legalább
középfokú ismerete,
- tud. tev.,
- cs: részletes sz.ö.,
- v.-et, képzettséget, nyi.-t
igazoló okiratok hiteles
másolata (d., szv.),
- rövid sz. program, az
egység vez.-ére vonatkozó elképzelések,
- Orvosok Mûködési és
Alapnyilvántartásának
másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- beleegyezõ nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban résztvevõk és a Szakmai Kollégium megismerhetik

- b: Kjt. alapján,
megegyezés szerint,
- h: a megjelenést követõ
15. nap,
- a megbízás határozatlan
idõre szól,
- e.h.: a Szakmai Kollégium
véleményét követõ
30 nap,
- az állás azonnal
betölthetõ,
- pályázatok benyújtása:
dr. Miskovits Eszter fõig.-nak címezve az I.
címére (1113 Bp.,
Karolina út 19-21.),
- t: 372-4110

Salgótarjáni Területi
Vérellátó
területvezetõ fõorvos
Feladata: a megjelölt
szervezeti egység tev.-ének
tervezése, szervezése,
ir.-a és ellenõrzése

Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselõ-testülete (1184 Budapest, Üllõi út 400.) pályázatot hirdet a
Pestszentlõrinc Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetõ igazgatói álláshely betöltésére.
Pályázati feltételek:
- büntetlen elõélet,
- képesítés:
a) orvostudományi egyetemi végzettség,
b) egészségügyi menedzseri képesítés, valamint
c) legalább 5 éves egészségügyi intézményi, járóbeteg szakellátás irányításában szerzett gyakorlat.
Elõnyt jelent: nyelvvizsga, tudományos fokozat.
Ellátandó feladatok:
- Az Egészségügyi Szolgáltató Kft. vezetésére és mûködésére vonatkozó részletes szakmai program kidolgozása,
reform intézkedések hatásainak kezelése.
- A Kft. által mûködtetett egészségügyi alap- és szakellátási intézmény irányítása, szervezeti egységei feladatainak
meghatározása, összehangolása, ellenõrzése.
- A Kft.„Alapító Okiratban” meghatározott szakfeladatok mûködtetése.
- Orvos-szakmai irányelvek meghatározása, beruházási, felújítási tervek, uniós és egyéb szakmai pályázatok elõkészítése, éves költségvetés elkészítése.
- Munkáltatói feladatok ellátása a Kft. dolgozói vonatkozásában.
- A munkaköri leírásban meghatározott feladatok végrehajtása.
- Az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintõ jogszabályok és utasítások végrehajtása.
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Munkahely: Pestszentlõrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Beosztás: ügyvezetõ igazgató.
Bérezés: megegyezés szerint.
A megbízás idõtartama: 5 év.
A pályázat beérkezésének határideje: 2007. november 12. (hétfõ), 16 óráig. A postán küldött pályázatoknak az
adott határidõben be kell érkeznie.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot lezárt borítékban „Ügyvezetõi pályázat” megjelöléssel
dr. Mester László polgármester, Budapest, XVIII. kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzat polgármesterének címezve (1184 Budapest, Üllõi út 400. Polgármesteri Titkárság).
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 30 napon belül.
A pályázókat (erre a célra kijelölt) bizottság hallgatja meg és tesz javaslatot a Képviselõ-testületnek.
A pályázathoz csatolni kell:
- Pestszentlõrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Kft. vezetésére és mûködtetésére vonatkozó részletes
szakmai programot, figyelemmel a folyamatban lévõ egészségügyi reformintézkedésekre is,
- végzettséget igazoló diplomát,
- Orvosok Országos Nyilvántartásba vételérõl szóló igazolvány másolatát,
- szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhessék abba betekinthessenek.
- a pályázathoz csatolandó a postai, e-mail cím, telefonszám.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ Budapest XVIII. ker. Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárságán Feketéné Kármán Edit irodavezetõtõl (1184 Budapest,
Üllõi út 400., t.: 296-1331).
Toldy Ferenc K-R.
fõig.-ja
2701 Cegléd,
Törteli út 1-3.

Sebészeti O.
osztályvezetõ fõorvos
Feladata: az O. és a vele integrációban mûködõ szakrendelések (érsebészet,
urológia) szakmai koncepciójának kidolgozása, vezetése, magas színvonalú sz.
m. biztosítása

- szakirányú szk.,
- 5 éves sz.gy.,
- vezetési ismeret,
- e: tud. fokozat,
- külföldi egyetemen végzett sebészeti kutatási feladatok ellátása,
- cs: v.-et igazoló
okmányok másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- sz.ö.,
- szervezési és vez.
elképzelések,
- OONYI másolat,
- hozzájárulás a pályázati
anyag elbírálásában
résztvevõk betekintési
jogához,

- b: Ktj.-t alapul véve,
megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- az állás 2008. I. 1-jétõl
betölthetõ,
- lakás megbeszélés tárgya,
- pályázatok benyújtása:
„Sebészeti osztályvezetõ
pályázat” megjelöléssel
az I. fõig.-jához
(2701 Cegléd,
Törteli út 1-3.)
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Városi Ö.
K-R.
fõig.-ja
6300 Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 34-36.

valamennyihez:
- cs: részletes sz.ö.,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- orv. d. másolata,
- szv. biz. másolata,
- 10 éves sz.gy.-t igazoló
dokumentum,
- OONY-ba vételrõl szóló
dokumentum,
- 3 év vez.gy.-t igazoló
dokumentum (melytõl
a pályázatot véleményezõ
bizottság indokolt esetben
eltekinthet),
- sz. program a betegellátással, illetve a vezetni
kívánt O.-al kapcsolatban,
- írásbeli hozzájárulás
ahhoz, hogy a pályázatot
a véleményezõ bizottság
megismerhesse

valamennyihez:
- b: és lakás
megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a Szakmai Kollégium
véleményét követõ
30. nap,
- pályázatok benyújtása:
a Városi Ö. K-R. címére
(6300 Kalocsa,
Kossuth u. 34-36.),
- t: 06 (78) 564-001,
- fax: 06 (78) 564-137

- szemészet szv.,
- legalább 5 éves, a szakterületen szerzett gy.,
- vez. gy.,
- tud. munkásság,
- tud. fokozat vagy megszerzésének 3 éven belül
történõ vállalása,
- e: hátsó szegment mûtétek
területén szerzett jártasság,
- cs: részletes sz.ö.,
- tud. munkák, publikációk
jegyzéke,
- sz. koncepció,
- d. másolata,
- szv. biz.-ok másolata,

- b: Kjt. alapján,
megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 15. nap,
- e.h.: a Szakmai
Kollégium véleményét
követõ 30 nap,
- az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ,
- pályázatok benyújtása:
Dr. Bedros J. Róbert Ph..D
fõig. fõorvoshoz az
I. címére (2143 Kistarcsa,
Semmelweis tér 1.)

Pathológia O.
osztályvezetõ fõorvos
Feladata: a szakmacsoport
és a hozzá tartozó járóbeteg
szakellátás munkájának
vez.-e és ir.-a

Röntgen O.
osztályvezetõ fõorvos
Feladata: a szakmacsoport
és a hozzá tartozó járóbeteg
szakellátás munkájának
vez.-e és ir.-a
Gyermek O.
osztályvezetõ fõorvos
Feladata: a szakmacsoport
és a hozzá tartozó járóbeteg
szakellátás munkájának
vez.-e és ir.-a
Pest Megyei Flór Ferenc
K-R.
fõig. fõorvosa
2143 Kistarcsa,
Semmelweis tér 1.

Szemészeti O.
osztályvezetõ fõorvos
Feladat: az O. munkájának
megszervezése
és zavartalan
mûködtetése
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- 3 hónapnál nem régebbi
e.b. vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó ennek meglétéhez kötött
m.-körben dolgozik,
- nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik
Kunszentmiklós Város Ö.
6090 Kunszentmiklós,
Kálvin tér 12.

Kunszentmiklósi
Eü. Központ
(részben önálló
költségvetési I.)
vezetõ
- napi 4 órás részfoglalkozás keretében

- büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
- orvostud. egyetemi v.,
- nõgyógyászati vagy rheumatológus vagy
belgyógyász szv.,
- eü. szakmenedzseri képesítés vagy eü. menedzsment
szakirányú továbbképzési
szakon szerzett képesítés
(a fenntartó felmentést
adhat e feltétel alól),
- legalább 5 éves vez.gy.
(a fenntartó felmentést
adhat e feltétel alól),
- cs: 90 napnál
nem régebbi, eredeti e.b.,
- iskolai v.-et igazoló dokumentumok közjegyzõ által
hitelesített másolata,
- sz.ö.

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- e.h.: a h. lejártát követõ
15 m.-napon belül,
- a sikertelenül pályázók
az e.h.-t követõ 8 m.-napon
belül a pályázati anyaguk
egyidejû visszaküldése
mellett értesítést kapnak,
- a vezetõi megbízás 5 évre
- 2007. XII. 1. napjától
2012. XI. 30-ig szól,
- a m.-kör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár,
- pályázatok benyújtása:
postai úton a h. lejártáig,
amennyiben a h. lejárta
pihenõnapra vagy m.-szüneti napra esik, úgy az azt
követõ m.-nap 16 óráig,
(6090 Kunszentmiklós,
Kálvin tér 12., Bõdi Szabolcs polgármesterhez
címezve)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a Lajosmizse Város Önkormányzata
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetõi álláshelyének betöltésére.
Az intézmény tevékenységei:
I. Egészségügyi szolgáltatások:
1. Egészségügyi alapellátás: a) Körzeti védõnõi szolgálat, b) Szájhigiénia, c) Háziorvosi ügyeleti ellátás (központi
ügyeleti formában a mentõszolgálattal együttmûködve)
2. Járóbeteg-szakellátások: a) Reumatológia szakrendelés, b) Fizioterápia és gyógytorna, c) Szemészet, d) Nõgyógyászat
3. Diagnosztikai tevékenység: J0-ás laboratórium (mintavételi hely)
II. Szociális alapellátások:
1. Gondozási Központ a) Étkeztetés b) Házi segítségnyújtás c) Idõsek Klubja d) Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
2. Családsegítõ szolgáltatás.
III. Gyermekjóléti szolgáltatás.
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Pályázati feltételek:
- büntetlen elõélet
- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete
vagy a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet szerinti szakirányú végzettség
- legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat és az intézményben fennálló határozatlan idõre szóló kinevezés, illetõleg a vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú végzettségû vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ munkakörben történõ határozatlan idõre szóló kinevezés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
- a végzettségeket igazoló oklevelek hitelesített másolatát,
- a pályázó szakmai életrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
- korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolást,
- a pályázó nyilatkozatát arról. hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozatát arról, amely szerint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásakor a nyílt ülés megtartásához hozzájárul-e.
A megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás kezdõ napja: 2008. április 1.
A megbízás megszûnésének napja: 2013. március 31.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Vezetõi pótlék: a pótlékalap 250%-a.
A pályázatok benyújtási határideje: a Szociális Közlönyben, az Oktatási Közlönyben, az Egészségügyi Közlönyben,
valamint a Hivatalos Értesítõben történõ, az utolsó megjelenést követõ 30. nap
A pályázatok benyújtásának helye: A pályázatokat Lajosmizse Város Polgármesteréhez (6050 Lajosmizse,
Városház tér 1.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Basky András polgármesternél lehet a 06 (76) 457-575-ös telefonszámon.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a Marcali Városi Kórház-Rendelõintézet
fõigazgatói munkakörének ellátására közalkalmazotti kinevezéssel és határozott idejû - 5 évre szóló - magasabb vezetõi
megbízással.
Feladat: a Városi Kórház-Rendelõintézet tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése.
Pályázati feltételek:
- orvostudományi (vagy egyéb) egyetemi szintû végzettség,
- egészségügyi (szak)menedzser képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett
képesítés [e képesítés alól a 13/2002. (III. 28.) EüM rend. 4. §-a alapján indokolt esetben felmentés adható],
- legalább 5 éves vez.gy.
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Pályázathoz csatolandó:
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakmai program,
- végzettséget, képzettséget igazoló okiratok vagy azok hiteles másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Illetmény és juttatások: Kjt. szabályai szerint.
Szolgálati lakás szükség esetén megoldható.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követõ 30. nap.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a Kjt. eü. ágazatban történõ végrehajtására kiadott 233/2000.
(XII. 23.) Korm. rend. 3. §-ában foglaltaknak megfelelõen.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ 30 nap.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen azonnal.
A pályázatokat Marcali Város polgármesteréhez (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) kell benyújtani.
Tolna Megyei Ö.
Balassa János K.-a
7100 Szekszárd,
Béri B. Á. u. 5-7.

Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati O.
osztályvezetõ fõorvos

- orv. d.,
- csecsemõ- és gyermekgyógyász szk.,
- szv. után 5 éves gy.,
- e: tud. fokozat,
- cs: részletes sz.ö.,
- v.-et igazoló okirat
hiteles másolata,
- vez. koncepció,
- tud. tev. jegyzéke,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- OONY-ba történt felvétel
igazolásáról hiteles
másolat,
- hozzájárulás ahhoz, hogy
a pályázatot elbírálók az
anyagot megismerhessék

- b: és lakhatás támogatása
megbeszélés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- pályázatok benyújtása:
dr. Muth Lajos fõig.
fõorvoshoz a K. címére
(7100 Szekszárd,
Béri B. Á. u. 5-7.)

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Hetényi Géza K-R.
fõig.-ja
5004 Szolnok,
Tószegi u. 21.

I. Neurológiai O.-a
osztályvezetõ fõorvos
Ellátandó feladat:
a Neurológiai O. és szakambulanciák vez.-e, sz.
felügyelete. Az O. sz.
profiljába vágó lakossági
megbetegedési viszonyok
tanulmányozása és ahhoz
igazodó sz. programok
készítése. A sz. feladatok
ellátásához szükséges források biztosítása. Orvos-sz.
és gazdasági teljesítménymutatók alakulásának meghatározása és elemzése

- orv. d.,
- neurológiai szk.,
-10 éves sz.gy.,
-5 éves vez.gy.,
- e: tud. minõsítés,
- további szk.,
- nagy betegforgalmú O.-on
vagy Kl.-án szerzett
tapasztalat,
mindkettõhöz:
- cs: iratok két példányban:
- d. másolata,
- szv. biz.-ok másolata,
- részletes minõsítésrõl
és továbbképzésekrõl
másolat,

mindkettõhöz:
- b: Kjt. alapján,
- vez. pótlék az illetményalap 100%-a,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- a pályázat benyújtását
követõ 15 napon belül
az I. az illetékes szakmai
kollégium véleményét
megkéri,
- a vezetõi megbízás
határozatlan idõre szól
- a pályázatokat az erre
a célra összeállított
elõkészítõ bizottság
véleményezi,
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- tud. m. jegyzéke,
- OONY-ba vétel
igazolása,
- 3 hónapnál nem
régebbi e.b.,
- nyilatkozat a személyes
adatok kezelésére
vonatkozóan

I. Közpi. Radiológiai O.-a
osztályvezetõ fõorvos
Ellátandó feladat: a Közpi.
Radiológiai O. vez.-e, sz.
felügyelete. Az O. sz. profiljába vágó lakossági megbetegedési viszonyok
tanulmányozása és ahhoz
igazolódó sz. programok
készítése. A sz. feladatok
ellátásához szükséges források biztosítása. Orvos-sz.
és gazdasági teljesítménymutatók alakulásának meghatározása és elemzése
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- a pályázati meghallgatásról és az eredményrõl a pályázó írásban értesítést kap,
- az állás betöltésének
idõpontja: a pályázat elbírálását követõ 15. nap,
- pályázatok benyújtása:
dr. Sélleiné Márki Mária
fõig.-hoz az I. címére
(5004 Szolnok,
Tószegi u. 21., Pf. 2.),
- szolg. lakás igény esetén
biztosított,
- sz. kérdésekkel kapcsolatban dr. Sebestyén Mihály
orv.-Ig. ad bõvebb felvilágosítást

- orv.d.,
- radiológiai szk.,
- 10 éves sz.gy.,
- 5 éves vez.gy.,
- e: tud. minõsítés,
- további szk.,
- nagy betegforgalmú O.-on
vagy Kl.-án szerzett tapasztalat

Tab Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Egészségügyi Szolgálat intézményvezetõi állásának betöltésére.
A meghirdetett munkahely: Tab Város Önkormányzat Képviselõ-testületének Egészségügyi Szolgálata, 8660 Tab,
Kossuth L. u. 60.
Beosztás: intézményvezetõ (közalkalmazotti jogviszonyban, heti 20 órában).
Az intézmény az alábbi feladatokat látja el: járóbeteg ellátás, fogorvosi szakellátás, egyéb humán egészségügyi szolgáltatás (iskola egészségügy, központi ügyelet, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, járóbeteg szakellátás).
Az intézményvezetõ feladatai közé tartozik: az intézménynek a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatban, a szakmai követelményekben megfogalmazottaknak megfelelõ folyamatos és gazdaságos mûködtetése.
A megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás 2008. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig tart.
A megbízás feltételei:
- büntetlen elõélet, továbbá
- (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettség, és
- egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett
képesítés, valamint
- legalább 5 éves vezetõi gyakorlat.

2760

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése

Pályázati feltételek

21. szám
Juttatások, egyéb információk

A vezetõi gyakorlat alól és az egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés alól a fenntartó felmentést adhat, ha a pályázó a képzésben részt vesz
vagy vállalja a képesítésnek - a kinevezés (megbízás) adásától számított - 5 éven belül történõ megszerzését.
A pályázathoz csatolandó:
- a pályázó szakmai életrajzát,
- a büntetlen elõéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot,
- iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél másolatát,
- a legalább 5 éves vezetõi gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megbízása esetén a beosztás betöltéséig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét
teljesíti,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést a Képviselõ-testület és Bizottsága
nyilvános, vagy zárt ülés keretében tárgyalja.
Juttatások: Kjt. szerint, vezetõi pótlék a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rend. alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított 30 nap.
A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtási határidejét követõ 30 nap.
A beérkezett pályázatokat a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rend. 4. § (3) bekezdése alapján a megbízó által esetenként
összehívott Bizottság véleményezi. A kinevezésrõl a Képviselõ-testület dönt.
Szolgálati lakás megoldható.
A pályázatot Tab Város polgármesteréhez kell benyújtani. (Cím: Tab Város Polgármester 8660 Tab, Kossuth Lajos u. 49.).
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Tab Város polgármesterétõl kérhetõ [t: 06 (84) 525-901.]
Komárom-Esztergom
Megyei Ö.
Szent Borbála K.
fõig.-ja
2800 Tatabánya,
Dózsa Gy. u. 77.,
Pf. 77.

Idegsebészeti O.
osztályvezetõ fõorvos

- idegsebészeti szv.,
- 10 éves idegsebészeti gy.,
- e: tud. minõsítés,
- tud. tev.,
- nyi., nyv.,
- cs: v.-et igazoló
okmányok másolata,
- mûködési biz.,
- mûködési nyilvántartás
érvényesítésérõl szóló
határozat,
- mûködési nyilvántartásba
vételrõl szóló igazolás,
- OONYI másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- részletes sz.ö.,
- elõadások
és publikációk listája,
- hozzájárulás a pályázati
anyag elbírálásában résztvevõk betekintési jogához,
- az O.vez.-ére vonatkozó
elképzelések

- b: Kjt., illetve
megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30. nap,
- pályázatok benyújtása:
(a megjelölt másolatokkal,
önéletrajzzal együtt) a fõig.
titkárságra Benkõ Zoltán
fõig.-hoz (2800 Tatabánya,
Dózsa Gy. út 77.),
- t: 06 (34) 515-444

21. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése

Pályázati feltételek

2761
Juttatások, egyéb információk

Zirc Város Önkormányzat Képviselõ- testülete a zirci Városi Erzsébet Kórház-Rendelõintézet (8420 Zirc, József
A. u. 17.) igazgatói álláshelyének betöltésére közalkalmazotti jogviszonyban pályázatot ír ki:
Pályázati feltételek:
A megbízás idõtartama:
- 5 év határozott idõ.
A megbízás feltételei:
- orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintû végzettség,
- egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett szakképesítés, mely alól felmentés adható, ha a pályázó a képzésben részt vesz vagy vállalja a képesítésnek - a
kinevezés átadásától számított 5 éven belül - megszerzését.
Az intézményvezetõ feladata: a Városi Erzsébet Kórház-Rendelõintézet orvos-szakmai feladatainak szervezése, az
intézmény mûködtetésének irányítása, tervezése, ellenõrzése.
Illetmény: a Kjt. szerint+teljesítményhez kötötten megállapodás szerint. A magasabb vezetõi pótlék 250%. A juttatások a jogszabályokban meghatározottak szerint.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- az Intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,
- a végzettsége(ke)t igazoló okiratok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésõbb a pályázat elbírálásáig benyújtható,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik,
- a pályázó beleegyezõ nyilatkozatait, arról, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak, továbbá a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
- a teljesítményhez kötött megállapodáshoz a vállalandó feladatokat, illetve ehhez kapcsolódó illetmény igényt,
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Képviselõ-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje:
- a megjelenéstõl számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának módja:
- a pályázat elbírálása a Képviselõ-testület által történik.
A pályázat elbírálásának határideje: a megjelenéstõl számított 60 nap.
Az állás betöltésének idõpontja:
- pályázat elbírálását követõ hónap 1-je.
A pályázatot Zirc Város polgármesteréhez (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) címre kell benyújtani.

2762

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

21. szám

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra
A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

Budapest
Terézvárosi Eü.
Szolgálat
Ig. fõorvosa
1074 Bp.,
Csengery u. 25.

Szájsebészeti
szakrendelés
szakorvos

- fog- és szájbetegségek
szk.,
- szájsebészeti szv. biz.,
- cs: sz. és személyi adatokat
tartalmazó önéletrajz,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- OONY-ba vétel igazolása,
- mûködtetési jog megszerzési feltételei fennállásának
igazolása,
- nyilatkozat a pályázati
anyag elbírálásában résztvevõk betekintési jogáról

- b: Kjt.
és megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30. nap,
- pályázatok benyújtása:
dr. Hajdu Zsolt Ig.
fõorvoshoz az I. címére
(1074 Bp.,
Csengery u. 25.),
- t: 322-3220

Fõv. Ö. Egyesített Szent
István és Szent László K-R.
fõig.-ja
1096 Bp.,
Nagyvárad tér 1.

Közpi. Anaesthesiologiai
és Intenzív Betegellátó O.
(1096 Bp.,
Nagyvárad tér 1.)
szakorvos
Feladata: a m.-köri leírásban foglaltak alapján,
szakirányú képesítésének
megfelelõ szakorv. tev.
végzése

- orv. d.,
- szakirányú képesítés,
- cs: sz.ö.,
- d. másolat,
- szv. biz. másolata,
- mûködési ny. ig.
másolata,
- beleegyezõ nyilatkozat
a pályázat elbírálásában
résztvevõk betekintési
jogáról

- b: Kjt. alapján, megegyezés szerint,
- a pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja:
a Kjt. eü. ágazatban történõ
végrehajtására kiadott
rendeletben foglaltaknak
megfelelõen,
- h: a megjelenéstõl
számított 30. nap,
- az állás betölthetõ: a pályázati elbírálást követõen
azonnal,
- pályázatok benyújtása:
dr. Radnai Zoltán fõig.
fõorvoshoz az I. címére
(1096 Bp.,
Nagyvárad tér 1.),
- további felvilágosítás
kérhetõ az orv.-Ig.-tól a
219-6169-es telefonszámon

A Medicatus Kft. háziorvosi szakvizsgával vagy licence vizsgával rendelkezõ orvosokat keres Törökbálinton és
Újpalotán mûködõ háziorvosi praxisokba. A pályázatok beküldési határideje a megjelenéstõl számított 15 nap. Információ: dr. Faddi Piroskánál, t.: 414-3300 vagy 06 (70) 371-5516.
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Harta Nk. Képv.-test.
6326 Harta,
Templom u. 68.

hartai fogorvosi praxis
ellátása
- területi ellátási
kötelezettséggel,
- vállalkozásban

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítési
elõírásoknak való
megfelelés,

- h: a megjelenéstõl
számított 15 napon belül,
- e.h.: a h. lejártát követõ
10 napon belül,
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Homokmégy Községi Ö.
Képv.-test.
6431 Homokmégy,
Kossuth Lajos u. 16.

háziorvos
- vállalkozási formában,
- területi ellátási
kötelezettséggel,
- a közpi. ügyeletben való
részvétellel,
- az iskola eü. feladatok
ellátásának a vállalásával,
- a háziorvosi állás betöltésének a további feltétele:
a háziorvosi szolgálatnál
foglalkoztatott körzeti
ápoló és orvosírnok további
alkalmazása
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- az önálló orvosi tev.-rõl
szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a 18/2000.
(II. 25.) Korm. rend.-ben
rögzített feltételek betartásával a mûködtetési jog
megszerzése, illetve azzal
való rendelkezés,
- cs: 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- a praxis mûködtetésére
vonatkozó részletes sz.
program,
- v.-et igazoló orv.d., sz.
meglétét bizonyító okirat
vagy a fogorvosi szakgyakorlat folytatására jogosító
okirat hiteles másolata,
- fogorvosi alkalmassági
vizsgálat meglétét igazoló
okirat másolata,
- önéletrajz, sz. életút,
- a mûködtetési jog engedélyezése feltételeinek igazolása, annak megszerzésére
vonatkozó szándéknyilatkozat,
- hozzájárulás a pályázati
anyag elbírálásában részvevõknek a megismeréshez

- a szerzõdéskötés idõtartama: határozatlan idejû,
- az állás az elbírálást követõen - egyeztetés alapján azonnal betölthetõ,
- a praxisjog, a rendelõ és a
rendelõhöz tartozó lakás értékesítésével kapcsolatosan
dr. Kertész Ágnessel
[06 (62) 434-005,
(62) 434-054] kell
megállapodni,
- pályázatok benyújtása:
Harta Nk. polgármesteréhez (6326 Harta,
Templom u. 68.),
- t: 06 (78) 407-002)

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítési feltételek megléte, valamint
a 18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõírt egyéb
feltételek igazolása
az alábbiak szerint:
- háziorvostan szk.-ról szóló szv. biz. fénymásolata,
- háziorvosi alkalmassági
vizsgálat eredményét igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- saját tulajdonú személygépkocsi és gépjármû vezetõi engedély meglétének az
igazolása a területi ellátási
kötelezettség teljesítéséhez,
- sz.ö.,
- hozzájáruló nyilatkozat a
pályázati anyag elbírálásában résztvevõknek az
anyag megismeréséhez

- h: a megjelenéstõl
számított 30. nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
30 napon belül,
- a háziorvosi állás betölthetõ: 2007. VII. 1-jétõl,
- szolg. lakás,
- háziorvosi rendelõ
ingyenes bérlete a tev.
ellátásához,
- pályázatok benyújtása:
Matos Attila polgármesterhez az Ö. címére
(6431 Homokmégy,
Kossuth Lajos u. 16.),
- felvilágosítás kérhetõ:
06 (78) 454-065 (Matos
Attila polgármestertõl),
- a Képv.-test. fenntartja
magának a jogot a pályázat
eredménytelenné
minõsítésére
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A Kiskunfélegyházi Városi Kórház-Rendelõintézet Gyógyfürdõ és Rehabilitációs Központ pályázatot hirdet
Sebészeti részlegén az orvosi ügyelet közremûködõi szerzõdéssel történõ ellátására egyéni és társas vállalkozások
számára. A pályázatokat az intézet fõigazgatójához kell benyújtani: 6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.)
A Kiskunfélegyházi Városi Kórház-Rendelõintézet felvételt hirdet Belgyógyászati Osztályára belgyógyász szakorvos vagy szakvizsga elõtt álló orvosnak.
A pályázatokat részletes személyes és szakmai önéletrajzzal, a végzettséget igazoló iratokkal a Városi Kórház-Rendelõintézet fõigazgatójához (6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.) kell benyújtani
Békés megye
Battonya Városi Ö.
Eü. és Szociális Ellátó
Szervezet
5830 Battonya,
Hõsök tere 8.

fogorvos
- közalkalmazotti jogviszonyban
vagy vállalkozási
formában

mindkettõhöz:
- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítés
és elõírt feltételek,
- büntetlen elõélet,
- orv. d.,
- cs: 1 hónapnál nem
régebbi e.b.,
- v.-et és alkalmasságot
igazoló okiratok hiteles
másolata,
- önéletrajz

mindkettõhöz:
- h: a megjelenéstõl
számított 30. nap,
- az álláshely a pályázat
elbírálását követõen betölthetõ,
- szolg. lakás biztosított,
- pályázatok benyújtása:
Korobán Éva I.-vezetõhöz
az I. címére
(5830 Battonya,
Hõsök tere 8.),
- érdeklõdni lehet
a 06 (68) 456-191-es,
a 06 (70) 317-8007-es telefonszámon

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben foglalt képesítési
elõírásoknak és alkalmassági követelményeknek
való megfelelés,
- a 18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõírt egyéb
feltételek megléte,
- cs: 3 hónapnál nem
régebbi e.b.,
- a képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,
- részletes sz.ö.,
- orvosi alkalmassági
vizsgálat meglétét igazoló
okmány másolata

- h: a megjelenéstõl
számított 15. nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
30 nap, illetve a h. lejártát
követõ soron következõ
közgyûlés idõpontja,
- az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ,
- pályázatok benyújtása:
Békéscsaba M.j.V. P.H.
Szociálpolitikai O.-ához
(5600 Békéscsaba,
Szabadság tér 11-17.),
- a pályázattal kapcsolatban
információ kérhetõ:
a szociálpolitikai
osztályvezetõtõl
a 06 (66) 523-838-as telefonszámon

gyermek háziorvos
- közalkalmazotti jogviszonyban
vagy vállalkozási formában
Békéscsaba M.j.V. Ö.
Közgyûlése
5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.

10. számú Fogorvosi
körzet
körzeti fogorvos
- vállalkozási formában,
- területi ellátási
kötelezettséggel
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Városi Eü. I.
Ig. fõorvosa
5500 Gyomaendrõd,
Hõsök út 57.

- tüdõgyógyász szk.,
- rtg. szk.,
- UH diagnosztikai
jártasság,
- e: gyermek
pulmonológiai szv.,
- hagyományos radiológiai
(Rtg.) és általános Uh szv.,
- cs: részletes személyi
és sz.ö.,
- képesítést igazoló
okiratok másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- OONY-ba való felvétel
igazolása

- b: a foglalkoztatás jellege
szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30. nap,
- az állás betölthetõ:
2008. I. napjától,
- pályázatok benyújtása:
írásban, dr. Gedei Margit
Ig. fõorvoshoz az I. címére
(5500 Gyomaendrõd,
Hõsök út 57.),
- t: 06 (66) 581-191,
- fax: 06 (66) 581-191,
- e-mail: szakrendelo@
gyomaendrõd.hu

Városi Szakrendelõ I.
(Gyomaendrõd)
tüdõgyógyász szakorvos
Ellátandó feladat: tüdõgyógyász szakorvosi és gondozói tev. ellátása
- közalkalmazotti vagy
megbízásos jogviszony

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Bodrogkisfalud Községi Ö.
Képv.-test
3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth út 65.

Vegyes háziorvosi körzet
háziorvos
- Bodrogkisfalud, Szegi,
Szegilong községek alapfeladatainak ellátása közalkalmazotti vagy vállalkozói
jogviszonyban,
- területi ellátási kötelezettséggel,
- iskolaorvosi feladatok
ellátása,
- közpi. ügyeletben,
készenléti szolgálatban
való részvételi kötelezettség

Városi K.
K.-Ig. fõorvosa
3700 Kazincbarcika,
Május 1. út 56.

Sebészeti jellegû
MÁTRIX O.
traumatológus szakorvos
szemész szakorvos
fül-orr-gégész szakorvos

Krónikus belgyógyászat
belgyógyász szakorvos

- háziorvosi szv.,
- legalább 5 éves sz.gy.,
- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti alkalmasság,
- cs: vállalkozói jogviszony
keretében az önálló orvosi
tev.-rõl szóló 2000. évi
II. törvény szerinti
igazolás,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- v.-et igazoló okiratok
másolata,
- részletes sz.ö.,
- alkalmasságot igazoló
okiratok másolata

- b: (közalkalmazotti jogviszony esetén) Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 15 nap.,
- e.h.: a h. lejártát követõ
15 napon belül,
- az állás betölthetõ:
2008. I. 1-jétõl,
- szolg. lakás a háziorvosi
rendelõvel egy épületben
biztosított,
- pályázatok benyújtása:
Valler József polgármesterhez a P.H. címére
(3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth út 65.),
- a pályázattal kapcsolatos
felvilágosítás kérhetõ Valler
József polgármestertõl,
- t/f: 06 (47) 396-056,
- e-mail: bodrogkisfalud@bokihiva.t-online.hu
valamennyihez:
- b: Kjt. alapján,
- igény esetén az állásokhoz lakás biztosított,
- pályázatok benyújtása:
dr. Trencsényi Erzsébet
K.-Ig. fõorvoshoz az I.
címére (3700 Kazincbarcika,
Május 1. út 56.),
- t: 06 (48) 514-801
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- csecsemõ- és gyermekgyógyász szv.
vagy foglalkozás-eü. szv.
vagy háziorvosi szv.,
- e: ifjúságorvosi gy.,
- nyv.,
- cs: szv. biz.-ok, illetve
egyéb v.-et igazoló biz.(ok)
másolata,
- részletes sz.ö.,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 15. nap,
- pályázatok benyújtása:
dr. Kovács Katalin Ig.-hoz
az I. címére (3527 Miskolc,
Selyemrét u. 36.)

Belgyógyászati MÁTRIX
O.
belgyógyász szakorvos
KAITO
aneszt.- és intenzív th.
szakorvos
Radiológia
röntgen szakorvos
Egyesített Bölcsõde
és Eü. Szolgálat
Ig.-ja
3527 Miskolc,
Selyemrét u. 36.

Iskolaeü. Szolgálat
iskolaorvos (3)

Csongrád megye
Makó Város Ö. Kép.-test.
6900 Makó,
Széchenyi tér 22.

IX. számú fogászati
alapellátási körzet
fogorvos
- területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozás
formában,
- ügyeletben történõ
részvétellel, határozatlan
idõre.

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítés és
az ott elõírt egyéb feltételek, valamint a 18/2000.
(II. 25.) Korm. rend.-ben
elõírt egyéb feltételek
megléte,
- büntetlen elõélet,
- e: helybenlakás,
- cs: az ÁNTSZ által a
mûködtetési jog engedélyezés feltételei meglétének igazolása,
- 3 hónapnál
nemrégebbi e.b.,
- v.-et igazoló
okiratok másolata,
- sz.ö.-t is tartalmazó
személyes önéletrajz,
- jogi személyiségû eü.
szolgáltató esetén társasági
szerzõdés,
- eü. szolgáltatóként mûködõ
pályázó esetén a meglevõ
ÁNTSZ engedély

- h.: a megjelenést követõ
30 napon belül,
- e.h.: a Képv.-test. soron
következõ ülésén,
- a rendelõ térítésmentes
használata biztosított,
a berendezésrõl,
felszerelésrõl a pályázó
gondoskodik,
- további információkért
a 06 (62) 511-850-es telefonszámon lehet
érdeklõdni,
- pályázat benyújtása:
személyesen (Polgármesteri
Hivatal, Makó,
Széchenyi tér 22.,
36. szoba)
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Fejér megye
Balinka Község Ö.
Képv.-test.
8055 Balinka,
Petõfi S. u. 34.

háziorvos
- az állás közalkalmazottként vagy vállalkozóként
is betölthetõ a pályázó
választása szerint

Hantos Községi Ö.
Képv.-Testülete
2434 Hantos,
Nagylóki út 3.

háziorvos
- területi ellátási
kötelezettséggel,
- vállalkozói jogviszonyban

- 4/2000.(II. 25.) EüM
rend.-ben elõírt szk.,
- mûködtetõi jog
megszerzése,
- cs: orv.d., valamint
az szv.-t igazoló d.
másolata,
- kézzel írott részletes
önéletrajz,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- sz. pálya rövid
bemutatása

- h.: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a megjelenéstõl
számított 45 nap,
- az állás betölthetõ:
a praxisjog megszerzését
követõen azonnal,
- 3 szoba, nappali
összkomfortos szolg. lakást
az Ö. biztosít,
- pályázatok benyújtása:
Virág József polgármesterhez a P.H. címére
(2434 Hantos,
Nagylóki út 3.),
- t: 06 (25) 506-000

Fejér Megyei
Szent György K.
fõig.-ja
8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi u. 3.

Szent György K.
Csákvári Gyógyintézete
Belgyógyászati O.
szakorvos

- belgyógyász szk.
(szv. elõtt állónak is)

- b: Kjt. szerint,
- lakhatási lehetõség biztosított,
- h: a megjelenéstõl
számított 30. nap,
- pályázatok benyújtása:
dr. Dékány Erzsébet Ig. fõorvoshoz (8083 Csákvár,
Kastély-park),
- t: 06 (22) 582-240

Radiológiai O.
szakorvos (2)

- szk.,
(szv. elõtt állónak is),
- cs: pályázat,
- önéletrajz

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30. nap,
- pályázatok benyújtása:
dr. Jachymczyk György
mb. orv.-Ig.-hoz

- h.: a Kormányzati
Személyügyi és Közigazgatási Képzési Központ
közzétételét követõ 15 nap,
- e.h.: a h.-t követõ testületi
ülésen azonnal,
- az állás azonnal
betölthetõ,
- pályázat benyújtható:
Wéninger László polgármesterhez
(8055 Balinka,
Petõfi S. u. 34.),
- további információ kérhetõ: t: 06 (22) 581-053,
fax: 06 (22)411-506,
- e-mail:
pm.balinka@vivamail
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Gyermeksebészeti O.
szakorvos

- gyermeksebész szk.,
- cs: pályázat,
- önéletrajz

- ua.

Pszichiátriai Gondozó
szakorvos

- pszichiátriai szk.,
- cs: pályázat,
- önéletrajz

- ua.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Nyúl Községi Ö.
Képv.-test.
9082 Nyúl,
Kossuth L. u. 46.

Házi Gyermekorvosi
Körzet
(9082 Nyúl,
Szent István tér 1.)
háziorvos
- a m.-kör egyéni/társas
vállalkozásban tölthetõ be

- a 2000. évi II. törv., a
4/2000. (II. 25.) EüM rend.
és a 18/2000. (II. 25.)
Korm. rend.-ben elõírt
feltételek megléte,
- csecsemõ- és gyermekgyógyász szv.,
- minimum 10 éves
csecsemõ- és gyermekgyógyászati gy.,
- váltakozó rendelési idõ
vállalása,
- rendelõ - melyet az Ö.
biztosít -mûszerezésének,
mûködtetési költségeinek
vállalása,
- vállalkozói jogosultság
(egyéni vagy társas)
igazolása,
- szomszédos települések
házi gyermekorvosai
helyettesítésének vállalása
szabadság, betegség,
igazolt távollét esetén
a házi gyermekorvossal
történõ külön megállapodás
szerint,
- e: újszülött gyógyászati
szv.
- cs: 3 hónapnál nem
régebbi e.b.,
- képzettséget igazoló
okiratok hiteles másolata,
- sz.ö.,
- nyilvántartásba vételre
vonatkozó igazolás

- h: a megjelenéstõl
számított 15. nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
15 nap,
- az Ö. ingyenesen rendelkezésre bocsátja a rendelõ
épületében található
rendelõhelyiséget,
- a rendelõ mûködtetési
költségeihez a többi eü.
szolgáltatóhoz hasonlóan
arányosan hozzá kell
járulni,
- szolg. lakás nem
biztosított,
- a pályázókat a Képv.-test.
meg kívánja hallgatni,
- az állás 2008. I. 1-jétõl, illetve a praxisjog megszerzését követõen betölthetõ,
- pályázatok benyújtása:
Schmiedt Henrik polgármesterhez az Ö. címére
(9082 Nyúl,
Kossuth L. u. 46.)

Hajdú-Bihar megye
Földes Nk. Ö.
Képv.-test.
4177 Földes,
Karácsony S. tér 5.

Földes Honvéd u. 2. szám
alatt mûködõ I. számú
háziorvosi körzet
háziorvos
- felnõtt háziorvosi a
lapellátás biztosítása,
- területi ellátási
kötelezettség,

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben, valamint
a 18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben leírt
feltételeknek való
megfelelés,
- büntetlen elõélet,
- cs: sz. életutat is tartalmazó részletes önéletrajz,

- b: Kjt. alapján, megegyezés szerint,
- h: 2007. XI. 30.,
- szolg. lakás biztosított,
- érdeklõdni lehet: Jeneiné
Egri Izabella polgármesternél, 06 (54) 531-000,
06 (20) 563-3515-ös telefonszámon,
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- orv. d. és háziorvosi szv.
meglétét igazoló okiratok
másolata,
- 3 hónapnál n
em régebbi e.b.,
- eü. alkalmassági
vizsgálatról szóló igazolás,
- orvosi mûködési nyilvántartásba vételrõl érvényes
igazolás

- pályázatok benyújtása:
Jeneiné Egri Izabella
polgármesterhez az Ö.
címére (4177 Földes,
Karácsony S. tér 5.)

Heves megye
Heves Megyei Ö.
Markhot Ferenc K-R.
fõig.-ja
3301 Eger,
Széchenyi u. 27-29.

Tüdõgyógyászat
pulmonológus szakorvos

valamennyihez:
- cs: orv. d., szv. biz.
fénymásolata,
- OONY-ba vétel igazolása,
- érvényes e.b.

Psychiatriai O.
psychiater szakorvos
Radiológia O.
radiológus szakorvos (2)

- e: CT, MR jártasság

Aneszteziológia
aneszteziológus szakorvos
(3)
Traumatológia
traumatológus szakorvos
Fül-orr-gégészet
fül-orr-gégész szakorvos

- szakorvosjelöltnek is

Kardiológia
kardiológus szakorvos
Infektológiai O.
infektológus szakorvos

- szakorvosjelöltnek is

Rehabilitációs O.
rehabilitációs szakorvos

- ua.

valamennyihez:
- b: megbeszélés tárgya,
- szálláslehetõség van,
- pályázatok benyújtása:
dr. Sebes Gábor mb.
fõig.-hoz az I. címére
(3301 Eger,
Széchenyi u. 27-29.),
- bõvebb felvilágosítás kérhetõ a 06 (36) 410-313-as
telefonszámon
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Jász-Nagykun-Szolnok megye
Fegyvernek Nk. Ö.
5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.

fogorvos
(„vegyes” fogorvosi körzet)
- vállalkozói jogviszony
keretében

mindkettõhöz:
- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítés
és az ott, valamint a
18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõírt egyéb
feltételek,
- cs: v.-et, szakirányú képzettséget igazoló okiratok
hiteles másolata,
- részletes önéletrajz,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

mindkettõhöz:
- h: a megjelenéstõl
számított 30. nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
15 nap,
- az álláshely
azonnal betölthetõ,
- pályázatok benyújtása:
Huber Ferenc polgármesterhez a P.H. címére
(5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.),
- t: 06 (20) 388-9923
(Stefán András mb.
I.-vezetõtõl)

háziorvos
(felnõtt praxis területi ellátási kötelezettséggel, ügyeleti ellátásban való
részvétellel)
- vállalkozói jogviszony
keretében
Jászboldogháza Községi Ö.
Képv.-test.
5144 Jászboldogháza,
Rákóczi u. 27.

háziorvos
- vegyes háziorvosi praxis,
- területi ellátási kötelezettséggel,
- vállalkozási formában
vagy közalkalmazotti
jogviszonyban álló mûködéssel

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítés és
egyéb feltételek megléte,
- 18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõírt feltételek
megléte,
- cs: v.-et igazoló dokumentumok másolata,
- részletes sz.ö.,
- igazolás a mûködési jog
megszerzése feltételei fennállásáról,
- OONYI másolata,
- eü. alkalmasság igazolása,
- a praxisjog átvételére
vonatkozó elõzetes megállapodás a jogot értékesítõ
háziorvossal

- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- az állás betölthetõ:
2008. I. 1-jétõl,
- igény esetén lakás
biztosított,
- pályázatok benyújtása:
Szûcs Lajos polgármesterhez az Ö. címére
(5144 Jászboldogháza,
Rákóczi u. 27.),
- t: 06 (57) 460-011

Kunmadaras Nk. Ö.
Képv.-test.
5321 Kunmadaras,
Kossuth tér 1.

III. számú háziorvosi
körzet
háziorvos
- az állás betölthetõ:
vállalkozási formában vagy
közalkalmazotti
jogviszonyban,
- területi ellátási kötelezettséggel

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítés,
- rezidenseknek is,
- büntetlen elõélet,
- cs: 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- v.-et, szk.-t igazoló iratok,
- OONY-ba vétel igazolása,
- háziorvosi alkalmassági
követelményeknek való
megfelelés igazolása

- az állás azonnal
betölthetõ,
- szolg. lakás biztosított,
- pályázatok benyújtása:
Márki Sándor polgármesterhez az Ö. címére
(5321 Kunmadaras,
Kossuth tér 1.),
- t: 06 (59) 527-334
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Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Szent Lázár Megyei K.
(súlyponti K.)
3100 Salgótarján,
Füleki út 54-56.

Csecsemõ- és gyermekgyógyászat
szakorvos

valamennyihez:
- szakirányú szv., illetve
szv. elõtt állónak

valamennyihez:
- b: és lakás megbeszélés
tárgya,
- pályázatok benyújtása:
dr. Bercsényi Lajos fõig.
fõorvoshoz a K. címére
(3100 Salgótarján,
Füleki út 54-56.)

Belgyógyászat
szakorvos
Szemészet
szakorvos
Traumatológia
szakorvos
Pest megye
Bernecebaráti Község Ö.
Képv.-test.
2639 Bernecebaráti,
Széchenyi út 59.

háziorvos
- területi ellátási kötelezettséggel Bernecebaráti
községre kiterjedõen,
- iskola eü. ellátás,
- 22 fõs bentlakásos Idõsek
Otthona eü. ellátásának
biztosítása,
- a m.-kör betölthetõ:
vállalkozási formában,
- munkaidõn túli készenléti és hétvégi orvosi
ügyelet mûködik

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítés,
valamint az ott, illetve a
18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõírt feltételek
megléte,
- cs: 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- d. másolata,
- sz. életutat bemutató
önéletrajz

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- e.h.: a h. lejártát követõ
30 nap,
- az álláshely az elbírálást
követõ hónap 1-jétõl betölthetõ,
- pályázatok benyújtása:
Gyenes Zoltán polgármesterhez az Ö. címére
(2639 Bernecebaráti,
Széchenyi út 59.),
- érdeklõdni lehet: Gyenes
Zoltán polgármestertõl
a 06 (27) 365-166 vagy
a 06 (70) 338-5511-es telefonszámon

Toldy Ferenc K.
fõig.-ja
2700 Cegléd,
Törteli út 1-3.

Szülészeti-nõgyógyászati
O.
szakorvos

- cs: v.-et igazoló okiratok
másolata,
- OONYI másolata,
- cs: sz.ö.,

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30. nap,
- az állás azonnal betölthetõ,
- az állással kapcsolatosan
bõvebb felvilágosítás
kérhetõ dr. Pusztai Dezsõ
orv.-Ig.-tól
a 06 (53) 310-011/599-es
telefonszámon
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Somogy megye
Babócsa Községi Ö.
Képv.-test.
7584 Babócsa,
Rákóczi u. 12.

1. számú vegyes körzet
háziorvos
Munkahely és m.-kör megnevezése:
- felnõtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás,
- vállalkozási forma,
- területi ellátási
kötelezettség (Babócsa és
Bolhó községek területén),
- iskola-eü. és ifjúság-eü.
ellátás biztosítása,
- közpi. ügyeletben való
részvétel

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítés és
az ott, valamint a 18/2000.
(II. 25.) Korm. rend.-ben
elõírt egyéb feltételek
megléte,
- cs: 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- v.-et igazoló okiratok
hiteles másolata,
- megállapodás a praxisjogról a tulajdonos orvossal,
- sz.ö.

- h: a megjelenéstõl
számított 30. nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
testületi ülés,
- a háziorvosi ellátás
2008. I. 1. napjától
tölthetõ be,
- szolg. lakás biztosított,
- a praxisjog megszerzésével kapcsolatban
érdeklõdni lehet Deákné
dr. Kozma Magdolnától
a 06 (82) 491-036-os telefonszámon,
- pályázatok benyújtása:
Péter Istvánhoz, Babócsa
Község polgármesteréhez
az Ö. címére
(7584 Babócsa,
Rákóczi u. 12.),
- egyéb információ kérhetõ
az állással kapcsolatban
Péter István polgármestertõl a 06 (82) 491-012-es
telefonszámon

Kaposi Mór Oktató K.
fõig.-ja
7400 Kaposvár,
Tallián u. 20-32.

pulmonológus
és onko-pulmonológus
szakorvos/szakorvos-jelölt
(rezidens)

mindkettõhöz:
- szakirányú d.
(honosított d.)
- büntetlen elõélet,
- cs: részletes sz.ö.,
- a képesítést igazoló
okiratok hiteles másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

mindkettõhöz:
- b: Kjt.-t alapul véve külön
megállapodás szerint,
- az állás azonnal
betölthetõ,
- lakás biztosítása megállapodás szerint,
- t: 06 (82) 501-307
(a humánpolitikai osztályvezetõtõl)

radiológus szakorvos
1. A pályázatot meghirdetõ: Karád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete (8676 Karád, Attila u. 31.)
2. A pályázat tárgya: Ellátási szerzõdés a karádi körzeti fogorvosi szolgáltatásra területi ellátási kötelezettséggel.
Rendelõ: 8676 Karád, Attila u.31.
Ellátandó terület és lakosságszám:
- Karád község:

1787 fõ

- Andocs község:

1169 fõ

Összesen:

2956 fõ
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3. Pályázati feltételek:
4/2000. (II. 25.) EüM rend. szerinti képesítés és az ott, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben elõírt egyéb
feltételek megléte.
Csatolandó:
- büntetlen elõélet igazolására 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- végzettséget igazoló okirat másolata,
- szakmai önéletrajz.
4. Juttatások, egyéb információk:
Elbírálás határideje: 2007. november 30.
Az állás betölthetõ: 2008. január 1-jétõl.
Egyéb juttatás: szolgálati lakás,
5. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minõsítse,
6. A szerzõdés idõtartama: meghatározatlan idõre szól.
7. A pályázat benyújtásának határideje: Egészségügyi Közlönyben történt közzétételétõl számított 30 napon belül
8. A pályázat benyújtása: Baranyai Károlyné polgármester (8676 Karád, Attila u. 31.)
9. A pályázati kiírás beszerzési helye és ideje: Polgármesteri Hivatal (8676 Karád, Attila u. 31.)
Munkanapokon: 8-12 óra között.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Jósa András Oktató K.
orv-Ig.-ja
4400 Nyíregyháza,
Szent István út 68.

Bõr- és Nemibeteg
gondozó
szakorvos

- megfelelõ szk.

- b:, szolg. lakás,
orvosszállói férõhely
megbeszélés tárgya,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- pályázatok benyújtása:
orv.-Ig.-hoz

Tarpa Ö.
Képv.-test.
4931 Tarpa,
Kossuth u. 23.

Háziorvos
- vegyes körzet,
- közalkalmazotti vagy
vállalkozási formában
a megállapodásban
rögzítettek szerint

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben, valamint a
18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõírt feltételek
megléte,
- cs: 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- képzettséget igazoló
okiratok hiteles másolata,
- sz.ö., sz. elképzelések
leírása,
- OONY-ba vételrõl
igazolás

- h: a megjelenéstõl
számított 30. nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
15 nap,
- az álláshely a pályázat
elbírálását követõen
betölthetõ,
- pályázatok benyújtása:
dr. Kelemen Béla polgármesterhez az Ö.
címére
(4931 Tarpa,
Kossuth u. 23.)
- t: 06 (45) 488-006
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Tolna megye
Sárszentlõrinc Községi Ö.
Képv.-test.
7047 Sárszentlõrinc,
Petõfi S. u. 22.
Györköny Községi Ö.
Képv.-test.
7045 Györköny,
Fõ u. 54.

háziorvos
- területi ellátási kötelezettséggel,
- iskola és ifjúság eü.
feladatokkal,
- vállalkozási formában
vagy közalkalmazotti
jogviszonyban,
- vegyes (felnõtt
és gyermek) körzetben,
- 2000 fõ lakossal

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben, a 18/2000.
(II. 25.) Korm. rend.-ben
foglalt feltételek megléte,
- büntetlen elõélet,
- cs: 1 hónapnál nem
régebbi e.b.,
- v.-et, háziorvosi szv.
meglétét bizonyító okiratok
hiteles másolata ,
- sz. elképzelések leírását
is tartalmazó sz.ö.,
- OONY-ba vételrõl szóló
igazolás

- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
Képv.-test. ülés,
- az állás betölthetõ:
a szükséges mûködési
engedély megszerzését
követõen azonnal,
- pályázatok benyújtása:
Demény Károly polgármesterhez
(7047 Sárszentlõrinc,
Petõfi S. u. 22.),
- t: 06 (75) 532-100,
06 (20) 9555-527

Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

Praxisjog átadása
Jászberényben felnõtt háziorvosi praxis sürgõsen eladó. T.: 06 (30) 262-8251, 06 (30) 262-4661.
***
Budapest XVIII. kerületében 1270 kártyás felnõtt háziorvosi praxis eladó. Érdeklõdni lehet a 06 (20) 979-4794-es telefonszámon.
***
Gyõrtõl 30 km-re nyugatra, Bõsárkányban, 2000 kártyás vegyes praxis eladó. Kifogástalan infrastruktura, központi
ügyelet a hét minden napján. 4 szobás szolgálati lakás, kettõs garázs tartozik a körzethez. Betölthetõ 2008. január 1-jétõl.
T.: 06 (20) 921-5896.
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Városi Ö.
K-R.
fõig.-ja
6300 Kalocsa,
Kossuth L. u. 34-36.

- szakgyógyszerész d.,
- legalább 5 év sz.gy.,
- cs: 3 hónapnál nem
régebbi e.b.,
- cs: részletes sz.ö.

- b: és lakás megegyezés
szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
30. nap,
- pályázatok benyújtása:
a Városi Ö. K-R. címére
(6300 Kalocsa,
Kossuth u. 34-36.),
- t: 06 (78) 564-001,
- fax: 06(78) 564-137

Gyt.
fõgyógyszerész
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Városi K.
K.-Ig. fõorvosa
3700 Kazincbarcika,
Május 1. út 56.

fõgyógyszerész
Feladata: a gyógyszerellátás szervezése,
gyógyszerek megrendelése,
tárolása, elosztása,
ellenõrzése, és az alkalmazáshoz szükséges
információ biztosítása

- gyógyszerész d.,
- szakgyógyszerész szk.,
- I.-i gyt. gy., vez.-i, ir.-i
készségek,
- büntetlen elõélet,
- cs: részletes sz.ö.,
- a szakterület ir.-ára
vonatkozó sz. elképzelések,
- képesítést igazoló
okiratok hiteles másolata,
- mûködési nyilvántartás
hiteles másolatban,
- tud. munkák, elõadások,
közlemények jegyzéke,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- a pályázó nyilatkozata
az elbírálásban résztvevõk
betekintési jogáról

- b: Kjt. alapján,
- az állás a pályázati eljárást követõen azonnal
betölthetõ,
- az álláshoz igény esetén
lakás biztosított,
- további információ
és a pályázat benyújtása:
dr. Trencsényi Erzsébet
K.-Ig. fõorvoshoz
a K. címére
(3700 Kazincbarcika,
Május 1. út 56.),
- t: 06 (48) 514-801

Nagykanizsa M.j.V. K.-a
fõig.-ja
8800 Nagykanizsa,
Szekeres József u. 2-8.

I.-i Gyt.
gyógyszerész

- gyógyszerész d.,
- cs: sz.ö.,
- v.-et igazoló okirat
másolata,

- b: megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- az állás az elbírálást
követõ hónap 1. napjától
tölthetõ be,
- pályázatok benyújtása:
a K. címére, Kotnyek
Zoltánné mb.
fõgyógyszerész részére,
- részletes információ
kérhetõ
a 06 (93) 502-063-as vagy
a 073-as telefonszámon,
illetve a Kanizsai Dorottya
K. www.nkkorhaz.hu
internetes honlapján
megtalálható

Fejér Megyei
Szent György K.
fõig.-ja
8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi u. 3.

Közpi. Gyt.
gyógyszerész

- gyógyszerész d.,
(pályakezdõnek is)

- b: megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30. nap,
- lakás: orvosszállón
férõhely,
- részletes információ
kérhetõ Giday Henriette
fõgyógyszerésztõl
a 06 (22) 535-500/1154-es
telefonszámon
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Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Hetényi Géza K-R.
fõig.-ja
5004 Szolnok,
Tószegi u. 21.

- gyógyszerész d.,
- szakirányú szk.,
-10 éves sz.gy.,
- 5 éves vez.gy.,
- e: tud. minõsítés,
- további szakképesítés(ek),
- egyéb sz. ismeretek
(pl. számítógépes,
menedzseri, stb.)
A pályázathoz két
példányban cs:
- d. másolata,
- szv. biz.(ok) másolata,
- részletes minõsítésrõl és
továbbképzésekrõl másolat,
- tud. munka jegyzéke,
- Gyógyszerészek Országos
Nyilvántartás másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- nyilatkozat személyes
adatok kezelésére
vonatkozóan

- b: Kjt. alapján,
- vezetõi pótlék az illetményalap 100%-a,
- h: a megjelenéstõl
számított 15 nap,
- a pályázatot az erre a célra összeállított elõkészítõ
bizottság véleményezi,
- a pályázat benyújtását követõ 15 napon belül az I. az
illetékes szakmai kollégium
véleményét megkéri,
- e.h.: a szakmai kollégium
véleményét követõ 15 nap,,
- a pályázati meghallgatásról és az eredményrõl a pályázó írásban értesítést kap,
- határozatlan idõre szóló
megbízás,
- szolg. lakás igény esetén
biztosított,
- az állás a pályázat
elbírálását követõen
azonnal betölthetõ,
- pályázatok benyújtása:
írásban, dr. Sélleiné Márki
Mária fõig.-hoz az I.
címére (5004 Szolnok,
Tószegi út 21., Pf. 2.),
- a szakmai kérdésekkel
kapcsolatban dr. Sebestyén
Mihály orv.-Ig. ad bõvebb
felvilágosítást

Közpi. Gyt.
intézeti vezetõ
fõgyógyszerész
Ellátandó feladat:
- a Gyt. tev.-ével kapcsolatos szervezési, ir.-i, ellenõrzési és értékelési feladat
ok elvégzése,
- a gyógyszergazdálkodás
körébe tartozó feladatok
(rendelések, készletezés,
kiadások, helyettesítések,
keretgazdálkodás)
szakmailag helytálló
ellátása

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra
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Aba Nk. Ö.
Képv.-test.
8127 Aba,
Rákóczi u. 12.

- eü. fõiskola védõnõi
szakán szerzett d.,
- büntetlen elõélet,
- sz.gy. hiánya
nem kizáró ok,
- cs: részletes sz.
és személyes önéletrajz,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- szv.-t igazoló okiratok
másolata,

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
legközelebbi Képv.-test.
ülés,
- a megbízás határozatlan
idõre szól,
- az állás a pályázat
elbírálását követõen
azonnal betölthetõ,

Védõnõi Szolgálat
II. számú védõnõi körzet
(8127 Aba,
Rákóczi u. 11.)
körzeti védõnõ
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- a pályázó nyilatkozata
arról, hogy az elbírálásban
résztvevõk megismerhetik
pályázati anyagát,
- nyilatkozatot arról, hogy a
személyét érintõ kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt
ülés tartását kéri

- pályázatok benyújtása
zárt borítékban,
„VÉDÕNÕI PÁLYÁZAT”
megjelöléssel Aba
Nk. Ö. polgármestere
részére
az Ö. címére
8127 Aba,
Rákóczi u. 12.

Battonya Városi Ö.
Eü. és Szociális Ellátó
Szervezet
5830 Battonya,
Hõsök tere 8.

területi védõnõ (2)
- közalkalmazotti
jogviszonyban

- eü. fõiskolán szerzett d.,
- büntetlen elõélet,
- cs: 1 hónapnál nem
régebbi e.b.,
- v.-et és alkalmasságot
igazoló okiratok hiteles
másolata,
- részletes önéletrajz

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30. nap,
- az álláshelyek
2008. I. 1. napjától
betölthetõk,
- szolg. lakás szükség
esetén biztosított,
- pályázatok benyújtása:
Korobán Éva I.-vezetõhöz
az I. címére
(5830 Battonya,
Hõsök tere 8.),
- t: 06 (68) 456-191,
06 (70) 317-8007

Beremend Nk. Ö.
Képv.-test.
7827 Beremend,
Szabadság tér 1.

helyettes védõnõ
Munkakör megnevezése:
körzeti védõnõ (Beremend
és Kásád körzetben)

- 49/2004. (V. 21.)
ESZCSM rend. szerinti
elõírásnak való megfelelés,
- e: számítógépes ismeretek,
- helyismeret,
- cs: részletes sz.ö.,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- iskolai v.-et tanúsító okl.
másolata

- b: Kjt. szerint,
- területi pótlék, étkezési
hozzájárulás, ruhapénz,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
Képv.-test. ülés,
- a kinevezés idõtartama:
tartós keresõképtelenség
idejére szól, várhatóan
2 év,
- a kinevezés kezdõ napja:
2007. XII. 1.,
- szolg. lakás biztosított,
- pályázatok benyújtása:
„Védõnõi” megjelöléssel
a Beremend Nk. P.H.-ba,
Orsokics István
polgármesterhez
(7827 Beremend,
Szabadság tér 1.)
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Területi K-R.
fõig. fõorvosa
4100 Berettyóújfalu,
Orbán B. tér 1.

ápolási igazgató
Feladata: a fõig. ir.-a mellett az ápolási tev. felügyelete és összehangolása, a
43/2003. (VII. 29.)
ESZCSM rend. 10. §
(3) bek. a)-h) pontjaiban
meghatározott feladatok
ellátása a jogszabályokban
és az intézeti SZMSZ-ben
számára biztosított
jogköröknek megfelelõen

- eü. fõiskola diplomás
ápolói szakán szerzett okl.,
- eü. szakmenedzseri
képesítés,
- 5 éves vez.gy.,
- büntetlen elõélet,
- m.-köri eü. alkalmasság,
- az ápolási Ig. m.-körrel
történõ megbízáskor
vagyonnyilatkozattétel
vállalása,
- e: ápolási Ig.-i vez.gy.,
- oktatási gy.,
- cs: d.-át, képesítést igazoló dokumentumok
hiteles másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- m.-köri eü. alkalmasság
igazolása,
- sz. és személyi önéletrajz,
vezetõi elképzelések,
- nyilatkozat:a pályázati
anyag megismeréséhez való hozzájárulás a bizottság
részére és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
vállalásáról

- b: Kjt. alapján,
megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30. nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
30 nap,
- az állás betölthetõ a pályázat elbírálását követõen
2007. XII. 1-jétõl,
- az ápolási Ig.-i megbízás
idõtartama: a pályázat
elnyerése esetén 5 év határozott idõtartamra szóló
vezetõi megbízás jön létre,
- pályázatok benyújtása
2 példányban, postai úton
vagy személyesen dr. Bulyovszky István fõig.
fõorvosnak címezve
(4100 Berettyóújfalu,
Orbán Balázs tér 1.)

Fõv. Ö. Péterfy Sándor
Utcai K-R. és Baleseti
Központ
1076 Bp.,
Péterfy Sándor u. 8-20.

ápolási igazgató
A fõig. közvetlen ir.-a
mellett a Fõv. Ö. Péterfy S.
utcai K-R. és Baleseti Központ által nyújtott ápolási
tev. felügyelete és a tev.
összehangolása, a 43/2003.
(VII. 29.) ESZCSM rend.
10. § (3) bek. a)-h) pontjaiban meghatározott
feladatok
ellátása a jogszabályokban
és az I.-i SZMSZ-ben
számára biztosított
jogköröknek megfelelõen

- eü. fõiskola intézetvezetõi
vagy diplomás ápolói szakán szerzett okl.,
- eü. menedzseri képesítés,
- legalább 5 éves vez. gy.,
- büntetlen elõélet,
- a pályázó vállalja az ápolási Ig.-i m.-körrel történõ
megbízásakor a vagyonnyilatkozat tételt,
- e: ápolási Ig.-i vez.gy.,
- közép- és felsõfokú oktatásban aktív részvétel,
- cs: d.-át, képesítést
igazoló dokumentumok
hiteles másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- sz. és személyi önéletrajz,
vez. elképzelések,
- nyilatkozat: a pályázati
anyag megismeréséhez
való hozzájárulás a bizottság
részére és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
vállalásáról

- b: megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 15 nap,
- a pályázat elnyerése
esetén 5 év határozott idõtartamra szóló vezetõi megbízás jön létre,
- pályázatok benyújtása:
dr. Budaházy Emil fõig.
fõorvoshoz a K. címére
(1076 Bp.,
Péterfy Sándor u. 8-20.)
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Az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet (1145 Budapest, Amerikai út 57.) pályázatot hirdet ápolási igazgatói
állás betöltésére.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) szabályai szerint.
Pályázati feltételek:
- okleveles ápolói egyetemi diploma,
- fekvõ-betegellátó intézményben megszerzett legalább 5 év osztályvezetõ ápolói szakmai gyakorlat.
Elõnyt jelent:
- idegen nyelv ismerete,
- idegsebészeti osztályon az ápolás területén megszerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat.
A pályázathoz csatolandó:
- részletes szakmai önéletrajz,
- bizonyítványok másolata,
- vezetõi szakmai program,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik,
az errõl szóló igazolás),
- nyilatkozat a pályázatot elbírálók betekintési jogáról.
Pályázati határidõ: az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázatot Dr. Gusztonyi Ágnes fõigazgatónak címezve, az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Munkaügyi és Bérgazdálkodási Osztályán (1145 Budapest, Amerikai út 57.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ 30 nap.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen azonnal.
Hodász Nk. Ö.-ának
Képv.-test.
4334 Hodász,
Petõfi S. u. 6.

Körzeti Védõnõi Szolgálat - eü. fõiskola védõnõi
(Hodász, Bem J. u. 3.)
szakán szerzett d.,
védõnõ
- büntetlen elõélet,
- cs: iskolai v.-et igazoló
okirat hiteles másolata,
- sz.ö.,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

Lébény Nk. Ö.
Képv.-test.
9155 Lébény,
Fõ u. 47.

Védõnõi Szolgálat
védõnõ

- felsõfokú szakirányú v.,
- cs: részletes önéletrajz,
- az elõírt képesítést
igazoló dokumentum
másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30. nap,
- az állás elfoglalható:
2008. I. 1-jétõl,
- pályázatok benyújtása:
Nagy János polgármesterhez az Ö. címére
(4334 Hodász,
Petõfi S. u. 6.)
- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30. nap,
- e.h.: a h. lejárta utáni
30. nap,
- az állás elfoglalható:
2008. I. 1-jétõl,
- további információ
kérhetõ Kovács Gábor
polg.mestertõl
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Sajóbábony Nk. Ö.-ának
Képv.-test.
3792 Sajóbábony,
Bocskai út 2.

védõnõ

- eü. fõiskola védõnõi
szakán szerzett d.,
- cs: sz.ö.,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- d. vagy annak hiteles
másolata

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- e.h.: 2007. december
15-ig,
- az állás betölthetõ:
2008. I. 1-jétõl,
- pályázatok benyújtása:
Nagy Imre polgármesterhez
az Ö. címére
(3792 Sajóbábony,
Bocskai út 2.)

Városi Ö.
Egyesített Gyógyító
Megelõzõ I.
Ig. fõorvosa
5200 Törökszentmiklós,
Kossuth L. út 126.

iskola védõnõ

- eü. fõiskola védõnõi
szakán szerzett képesítés,
- büntetlen elõélet,
- cs: d. vagy annak hiteles
másolata,
- részletes sz. és személyes
önéletrajz, illetve az eddigi
tev.-ek ismertetése,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

- b: Kjt. szerint,
- munkaruha: szabályzat
szerint,
- étkezési hozzájárulás,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
elsõ munkanapon,
- az álláshely 2007. XI.
1-jétõl betölthetõ,
- pályázatok benyújtása:
dr. Lukács Zsuzsanna Ig.
fõorvoshoz az I. címére
(5200 Törökszentmiklós,
Kossuth L. út 126.),
- t: 06 (56) 390-019

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött
vezetõi és egyéb állásokra
A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése
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Országos
Egészségfejlesztési I.
1062 Bp.,
Andrássy út 82.

- fõiskolai
vagy egyetemi v.,
- tárgyalóképes (egészségfejlesztési) sz. angol nyi.,
- kiemelkedõ szóbeli és
írásbeli kommunikációs
készség,
- precizitás, megbízhatóság,
- e: felsõfokú angol nyi.,
- eü.-ben vagy társadalomtudományi területen
szerzett tapasztalat,
- nemzetközi projektekben
és kutatásokban szerzett
tapasztalat,
- cs: részletes sz.ö.,

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 15. nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
30. nap,
- határozatlan idejû
kinevezéssel,
- az állás 2007. XII. 15-tõl
betölthetõ,
- pályázatok benyújtása:
dr. Makara Péter fõig.-helyettesnek címezve az I. levelezési címére (1097 Bp.,
Nagyvárad tér 2.)

Nemzetközi Kapcsolatok
Csoport
projekt koordinátor
Feladat: az OEFI nemzetközi kapcsolataival összefüggõ sz. és adminisztratív,
ügyviteli feladatok végzése
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- 3 hónapnál nem régebbi
e.b.,
- v.-et, képzettséget, nyi.-t
igazoló okiratok másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik
Országos
Gyermekegészségügyi I.
1113 Bp.,
Diószegi út 64.

Perinatális és Koragyermekkori Módszertani O.
ügyintézõ
Feladatai:
- az O. teljes körû adminisztrációja az iratkezelési
és adatvédelmi kötelezettség figyelembe vételével,
- szerzõdések, megrendelések kezelése, írása,
karbantartása,
- beszállító partnerekkel
kapcsolattartás,
- irodai programok használata prezentációk- grafikonok készítése

- fõiskolai v.,
- h: 2007. XI. 23.
- több éves számítógép
- pályázatok benyújtása:
felhasználó szintû ismeretitkarsag@ogyei.hu címre
tek Windows XP, Windows
2000, Windows NT, Linux,
Microsoft Office
professional (Word,
Access, Powerpoint,
Excel), Internet (Microsoft
Internet Explorer,
Microsoft Outlook Express,
FTP, HTML-szerkesztés,
PHP)

Fõv. Ö.
Szent Imre K.
fõig.-ja
1115 Bp.,
Tétényi út 12-16.

profil menedzser
Munkakörhöz kapcsolódó
lényeges feladatok:
- Mátrix rendszerben
mûködõ betegir.,
kapcsolattartás
a betegekkel,
hozzátartozóival, mûszakvezetõ orvossal, és ápolási
egység vezetõjével

- gimnáziumi érettségi,
„C” típusú angol és német,
minimum középfokú nyv.,
- cs: sz.ö.,
- gimnáziumi érettségi
és nyv.-k hiteles másolata,
- nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagot
az elbírálásban résztvevõk
megismerjék

- b: Kjt. feletti rendkívül jó
m.-körülmények,
- h: a megjelenéstõl
számított 15 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
10 napon belül,
- közalkalmazotti
jogviszonyban,
- pályázatok benyújtása:
a K. Humánpolitikai Ig.
címére
(1115 Bp.,
Tétényi út 12-16.),
- a pályázattal kapcsolatosan
érdeklõdni lehet:
dr. Mezõfi Miklós
orv.-Ig.-tól a 464-8638-as
telefonszámon vagy
Ronyecz Károlyné
humánpolitikai Ig.-tól
a 464-8795-ös telefonszámon
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Siófok Város K-R.
fõig. fõorvosa
8601 Siófok,
Semmelweis u. 1.

- közgazdaságtudományi
egyetemi d.,
- eü. menedzser vagy ezzel
egyenértékû képesítés,
- 5 éves vez.gy.,
- cs: személyi önéletrajz,
- v.-et igazoló okiratok
másolata,
- vez. program,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagot
az eljárásban résztvevõk
megismerhetik

- h: a megjelenéstõl
számított 30. nap,
- lakás biztosított,
- t/f: 06 (84) 310-510

Siófoki K-R.
gazdasági igazgató
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ
megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes,
Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a
Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a
hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem
csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk
összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak
akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének
elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar
Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)
Magyar Közlöny
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ

121 212 Ft/év
26 460 Ft/év
6 552 Ft/év
22 428 Ft/év
5 544 Ft/év
29 232 Ft/év
25 452 Ft/év
31 752 Ft/év
4 284 Ft/év
21 924 Ft/év
26 964 Ft/év
7 560 Ft/év
21 420 Ft/év
18 900 Ft/év
17 388 Ft/év

Közlekedési Értesítõ
Kulturális Közlöny
Külgazdasági Értesítõ
Munkaügyi Közlöny
Oktatási Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Sportértesítõ
Statisztikai Közlöny
Szociális Közlöny
Turisztikai Értesítõ
Ügyészségi Közlöny
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele
Pénzügyi Szemle
L'udové noviny
Neue Zeitung

28 476 Ft/év
21 672 Ft/év
23 940 Ft/év
17 640 Ft/év
25 200 Ft/év
35 028 Ft/év
6 048 Ft/év
15 120 Ft/év
17 892 Ft/év
14 112 Ft/év
7 560 Ft/év
6 048 Ft/év
22 680 Ft/év
5 796 Ft/év
5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.

Szerkeszti az Egészségügyi Minisztérium, Jogi, Közigazgatási és Kormányzati Koordinációs Fõosztály.
Szerkesztõség: 1054 Bp., Arany János utca 6-8. Telefon: 301-7958. Fax: 331-6712.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Bp., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. 1394 Budapest 62. Pf.: 357.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Megjelenik havonta kétszer. 2007. évi éves elõfizetési díj
egy évre: 27 720 Ft, fél évre: 13 860 Ft. Egy példány ára: 1113 Ft. 2008. évi éves elõfizetési díj: 31 752, fél évre: 15 876 Ft.
A pályázati hirdetésektõl eltérõ hirdetések felvétele a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál (1085 Bp., Somogyi Béla utca 6.) történik.
Amennyiben a megrendelõ hirdetésében emblémát kíván megjelentetni, azt tartozik a megrendeléséhez fotózásra alkalmas módon
mellékelni. A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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