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I. RÉSZ
Sze mé lyi rész

II. RÉSZ
Tör vé nyek, or szág gyû lé si ha tá ro za tok,

kor mány ren de le tek és -ha tá ro za tok

2007. évi CX.
t ö r  v é n y

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
 szóló 2001. évi C. tör vény módosításáról*

1.  § (1) A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me -
ré sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény (a továb biak ban: Etv.)
1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) E tör vény ha tá lya a 4.  § sze rin ti el já ró ha tó ság ra, a
4/A.  § sze rin ti in for má ci ós szol gá lat ra, a 41.  § sze rin ti elõ -
ze tes el len õr zést vég zõ el já ró ha tó ság ra, to váb bá, ál lam -
pol gár ság ra való te kin tet nél kül, azon ter mé sze tes sze mé -
lyek re ter jed ki, akik kül föl dön vagy Ma gyar or szá gon mû -
kö dõ kül föl di köz ok ta tá si vagy fel sõ ok ta tá si in téz mény -
ben, vagy kép zést foly ta tó más in téz mény ben (a továb -
biak ban: kül föl di ok ta tá si in téz mény ben) bi zo nyít ványt
vagy ok le ve let sze rez tek.”

(2) Az Etv. 1.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„Nem mi nõ sül kül föl di bi zo nyít vány nak, ok le vél nek,
il let ve szak mai ké pe sí tés nek a ha zai bi zo nyít vány, ok le -
vél, il let ve szak mai ké pe sí tés kül föl di el is me ré sé rõl  szóló,
kül föl di el já ró ha tó ság ál tal ho zott dön tés.”

2.  § Az Etv. a kö vet ke zõ 4/A.  §-sal egé szül ki:
„4/A.  § (1) A Har ma dik rész ben fog lalt ren del ke zé sek

vég re haj tá sa ér de ké ben in for má ci ós szol gá lat mû kö dik,
mely fel ada tai:

a) a ma gyar ál lam pol gá rok nak, a tag ál la mok ál lam pol -
gá ra i nak, va la mint az az zal azo nos meg íté lés alá esõ sze -
mé lyek nek és más tag ál la mok in for má ci ós szol gá la ta i nak
a tá jé koz ta tá sa a Har ma dik rész ben fog lalt ren del ke zé sek
vég re haj tá sa ér de ké ben, így tá jé koz ta tás a szak má kat és
e szak mák gya kor lá sát sza bá lyo zó nem ze ti jog sza bá lyi
ren del ke zé sek rõl, kö zöt tük a szo ci á lis ren del ke zé sek rõl és 
adott eset ben az eti kai sza bá lyok ról, és

b) a ma gyar ál lam pol gá rok nak, a tag ál la mok ál lam pol -
gá ra i nak, va la mint az az zal azo nos meg íté lés alá esõ sze -
mé lyek nek a se gí té se a Har ma dik rész ben fog lalt jo gok ér -
vé nye sí té sé ben.

(2) Az Eu ró pai Bi zott ság meg ke re sé sé re az in for má ci ós
szol gá lat a meg ke re sés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott két hó -
na pon be lül tá jé koz tat ja az Eu ró pai Bi zott sá got an nak a te -
vé keny sé gé nek az ered mé nyé rõl, ame lyet az (1) be kez dés
b) pont já nak ren del ke zé sei alap ján foly tat.”

3.  § Az Etv. 6.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A tag ál lam ál lam pol gá rá nak nem mi nõ sü lõ, va la -
mint az az zal azo nos meg íté lés alá nem esõ, ma gyar ál lam -
pol gár ság gal nem ren del ke zõ sze mély ak kor jo go sult bi -
zo nyít vá nya vagy ok le ve le el is mer te té sé re vagy ho no sít ta -
tá sá ra – ide nem ért ve a to vább ta nu lá si cél lal tör té nõ el is -
me rést – ha a (2) be kez dés ben fog lal tak tel je sí té sén túl me -
nõ en ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sa vagy csa lá di együtt élés 
biz to sí tá sa cél já ból ki adott tar tóz ko dá si ví zum mal vagy
tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke zik.”

4.  § Az Etv. 9.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) Nem hosszab bít ha tó meg a IX. Fe je zet sze rin ti el -
járás ha tár ide je.”

5.  § Az Etv. 11.  § (1) be kez dé sé nek a he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Ok ta tá si in téz mény el já rá sa ese tén az el sõ fo kú dön tés
el len az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter hez le het fel leb bez ni.”

6.  § Az Etv. 21–42.  §-a, va la mint az azt meg elõ zõ cím
he lyé be az aláb bi ren del ke zé sek lép nek:

„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 ren del ke zé se it kell al kal maz ni, ha a ké -
rel me zõ

a) ma gyar ál lam pol gár, va la mely tag ál lam [28.  § (1) be -
kezdés] ál lam pol gá ra vagy az zal azo nos meg íté lés alá esõ
sze mély [28.  § (2) be kez dés],

b) a kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira tát va la -
mely tag ál lam ban sze rez te, és

c) Ma gyar or szá gon sza bá lyo zott szak mát szán dé ko zik
gya ko rol ni, te kin tet nél kül arra, hogy a szak mát ön ál ló vál -
lal ko zó ként vagy fog lal koz ta tott ként kí ván ja-e gya ko rol -
ni, va la mint hogy a szak ma, il let ve a ké rel me zõ sza bad -
fog lal ko zá sú-e.

(2) A Má so dik rész ren del ke zé se it kell al kal maz ni, ha
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek kö zül va la -
me lyik nem áll fenn.
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22.  § (1) A Har ma dik rész ren del ke zé se i nek al kal ma zá -
sá val el is mert kül föl di szak mai ké pe sí tés sel ren del ke zõ
sze mély meg kezd he ti an nak a szak má nak a ma gyar ál lam -
pol gá rok kal azo nos fel té te lek mel lett tör té nõ gya kor lá sát,
amely re a szár ma zá si tag ál lam ban fel ké szült, il let ve
amely nek gya kor lá sá ra a szár ma zá si tag ál lam ban jo go sult. 
A szak mai ké pe sí tés Har ma dik rész sze rin ti el is me ré se
nem je len ti a kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok irat vég -
zett sé gi szint jé nek el is me ré sét.

(2) A Har ma dik rész sze rin ti el is me rés ha tá lya nem ter jed
ki a to vább ta nu lás ra.

(3) A ké rel me zõ a sza bá lyo zott szak mát ak kor gya ko -
rol hat ja, ha ren del ke zik az adott szak ma gya kor lá sá hoz
Ma gyar or szá gon szük sé ges nyelv is me ret tel.

Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó
 elismerés különös eljárási szabályai

23.  § (1) Az el já rás meg in dí tá sá ra irá nyu ló, az el já ró ha -
tó ság hoz be nyúj tan dó ké re lem hez a ké rel me zõ nek mel lé -
kel nie kell

a) az ál lam pol gár sá gát iga zo ló köz ok irat má so la tát,

b) az adott szak ma gya kor lá sá nak meg kez dé sé re jo go -
sí tó, kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira ta i nak, szak -
mai al kal mas sá gi bi zo nyít vá nya i nak, ok le ve le i nek hi te les
má so la ta it és hi te les for dí tá sa it,

c) a szak mai ta pasz ta la tá ról  szóló iga zo lást és en nek hi -
te les for dí tá sát, amennyi ben a szak mai ta pasz ta lat igazo -
lását e tör vény elõ ír ja, to váb bá

d) az el já rá si díj meg fi ze té sét ta nú sí tó ok ira tot.

(2) A tag ál lam ál lam pol gá rá val azo nos meg íté lés alá esõ
ké rel me zõ nek – az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl – ké rel -
mé hez mel lé kel nie kell

a) a tar tóz ko dá si jo got iga zo ló ok mány má so la tát,

b) a ku ta tá si célú tar tóz ko dá si ví zum, il let ve tar tóz ko -
dá si en ge dély má so la tát,

c) a be ván dor lá si en ge dély, il let ve a le te le pe dett jog -
állást iga zo ló ok mány má so la tát.

(3) Az el já ró ha tó ság elõ ír hat ja, hogy a ké rel me zõ a
szük sé ges mér ték ben szol gál tas son in for má ci ót ta nul má -
nya i ról az zal a cél lal, hogy meg le hes sen ál la pí ta ni, van-e
lé nye ges el té rés a ké rel me zõ kép zé se és az elõ írt ha zai
kép zés kö zött. Amennyi ben a ké rel me zõ nem ren del ke zik
ezek kel az in for má ci ók kal, az el já ró ha tó ság meg ke re si a
szár ma zá si tag ál lam in for má ci ós szol gá la tát, ille té kes ha -
tó sá gát vagy más ille té kes tes tü le tét.

24.  § (1) Ha a ké re lem a VIII. Fe je zet ha tá lya alá tar -
to zik, a ké rel me zõ nek be kell be nyúj ta nia a szak mai
 tapasztalatát és an nak idõ tar ta mát iga zo ló tag ál la mi iga -
zo lást is.

(2) Ha a ké re lem a IX. Fe je zet ha tá lya alá tar to zik, az el -
já ró ha tó ság elõ ír hat ja, hogy a ké rel me zõ nyújt son be
olyan tag ál la mi iga zo lást, amely azt ta nú sít ja, hogy a ké -
rel me zõ kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira ta a
IX. Fe je zet ha tá lya alá tar to zik.

25.  § Az el já ró ha tó ság a ké rel me zõt a ké re lem kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül tá jé koz tat ja a ké re lem
kéz hez vé te lé rõl.

Valamely tagállamban kiállított okiratok
felhasználása

26.  § (1) Ha az adott szak ma gya kor lá sá nak va la mely
kö rül mény iga zo lá sa a fel té te le, az el já ró ha tó ság en nek
iga zo lá sá ra a ké rel me zõt fel hív ja. Az el já ró ha tó ság a
szak ma gya kor lá sá hoz elõ írt kö rül mény meg fe le lõ iga zo -
lá sa ként fo gad ja el a szár ma zá si tag ál lam ille té kes ható -
sága ál tal e kö rül mény rõl ki ál lí tott iga zo lást, il let ve – ha
adott tag ál lam ban az adott tény rõl ilyen ha tó sá gi iga zo lás
nem ál lít ha tó ki – a szár ma zá si tag ál lam ban arra fel jo go sí -
tott más ha tó ság vagy szak mai szer ve zet ál tal hi te les ként
iga zolt nyi lat ko za tot vagy – ha a szár ma zá si tag ál lam jog -
rend je azt el is me ri – es küt.

(2) Ha az el já ró ha tó ság a ké rel me zõ szá má ra egész sé gi
ál la po tá ra vo nat ko zó iga zo lás be nyúj tá sát írja elõ, en nek a
ké rel me zõ a szár ma zá si tag ál lam ban ezek iga zo lá sá ra
szol gá ló ira tok be nyúj tá sá val is ele get te het.

(3) Ha a szár ma zá si tag ál lam nem írja elõ a szak mát
gya ko rol ni szán dé ko zó sze mély nek a (2) be kez dés sze rin ti 
kö ve tel mény tel je sí té sét, az el já ró ha tó ság el fo gad ja a
szár ma zá si tag ál lam ille té kes ha tó sá ga ál tal ki ál lí tott, a
kérel me zõ egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó, a Ma gyar or -
szá gon elõ írt tar tal mú iga zo lást.

(4) Az el já ró ha tó ság el fo gad ja a ké rel me zõ pénz ügyi
hely ze té re vo nat ko zó, a szár ma zá si tag ál lam pénz in té ze te
ál tal ki ál lí tott iga zo lást is.

(5) Ha va la mely sza bá lyo zott szak mát Ma gyar or szá gon
csak meg fe le lõ fe le lõs ség biz to sí tás sal le het gya ko rol ni, az 
el já ró ha tó ság en nek iga zo lá sa ként el fo gad ja a szár ma zá si
tag ál lam biz to sí tó in té ze té nek az iga zo lá sát is, amennyi ben 
az meg fe lel a ma gyar jog sza bá lyok ál tal elõ ír tak nak.

(6) Az e §-ban meg ha tá ro zott iga zo lá sok hi te les for dí tá -
sa és hi te les má so la ta az ere de ti iga zo lá sok ki ál lí tá sát kö -
ve tõ há rom hó na pon be lül hasz nál ha tó fel a Har ma dik
Rész sze rin ti el já rás ban.

(7) Az el já ró ha tó ság, il let ve az elõ ze tes el len õr zést vég zõ
ha tó ság a bir to ká ba ke rült in for má ci ó kat zár tan ke ze li.

(8) Az el já ró ha tó ság, il let ve az elõ ze tes el len õr zést vég -
zõ ha tó ság meg ala po zott két ség ese tén a ké rel me zõ kép zés 
si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira tá nak és más ta nú sít vá -
nya i nak hi te les sé gét il le tõ en meg ke re sést in téz het a szár -
ma zá si tag ál lam ille té kes ha tó sá gá hoz. Az el já ró ha tó ság,
il let ve az elõ ze tes el len õr zést vég zõ ha tó ság ab ban az eset -
ben is meg ke res he ti a szár ma zá si tag ál lam ille té kes ha tó -
sá gát, ha az két sé ges, hogy a ké rel me zõ kép zé se meg -
felel-e a mi ni má lis kép zé si kö ve tel mé nyek nek.

(9) Ha a kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira tot va -
la mely tag ál lam ban ál lí tot ták ki, de a kép zés re egész ben
vagy rész ben va la mely más tag ál lam ban ke rült sor, az el -
járó ha tó ság meg ke res he ti a szár ma zá si tag ál lam ille té kes
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ha tósá gát, amennyi ben meg ala po zott két ség me rül fel ab ban
a te kin tet ben, hogy

a) a ki he lye zett kép zést foly ta tó ok ta tá si in téz mény el -
is mert ok ta tá si in téz mény nek mi nõ sül-e a szár ma zá si tag -
ál lam ban,

b) a ki he lye zett kép zést foly ta tó ok ta tá si in téz mény
ugyan olyan kép zést nyújt-e va la mely más tag ál lam ban,
mint ami lyet ez az ok ta tá si in téz mény a szár ma zá si tag ál -
lam ban nyújt,

c) a ki he lye zett kép zést foly ta tó ok ta tá si in téz mény
ál tal ki ál lí tott, kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok irat
ugyan azo kat a szak mai jo go sult sá go kat ru ház za-e át, mint
ame lye ket a tel jes egé szé ben a szár ma zá si tag ál lam te rü le -
tén foly ta tott kép zés si ke res el vég zé sé rõl ki ál lí tott ok irat
ré vén szer zett vol na a ké rel me zõ.

A szakmai cím és a képzés sikeres elvégzését tanúsító
okirat által tanúsított cím használata

27.  § (1) Ha a ké rel me zõ tel je sí ti a sza bá lyo zott szak ma
gya kor lá sá nak fel té te le it, ak kor az el já ró ha tó ság biz to sít ja 
szá má ra azt a jo got, hogy hasz nál has sa Ma gyar or szá gon a
szak má nak meg fe le lõ ma gyar szak mai meg ne ve zést, cí -
met. A ké rel me zõ a sza bá lyo zott szak mát ma gyar szak mai
meg ne ve zés, cím hasz ná la tá val gya ko rol ja.

(2) Ál lat or vos, ál ta lá nos or vos, fog or vos vagy jo gász
szak kép zett ség el is me ré se ese tén az el já ró ha tó ság a ké rel -
me zõt a dok to ri cím hasz ná la tá ra is fel jo go sít ja.

(3) Ha a ké rel me zõ tel je sí ti a sza bá lyo zott szak ma gya -
kor lá sá nak fel té te le it, ak kor az el já ró ha tó ság biz to sít ja
szá má ra azt a jo got, hogy az adott ide gen nyel ven hasz nál -
has sa a kül föl di kép zé se so rán meg szer zett tu do má nyos
vagy szak mai cí mét, il let ve an nak rö vi dí té sét. Ha a ké rel -
me zõ ide gen nyel vû tu do má nyos vagy szak mai címe, il let -
ve an nak rö vi dí té se össze té veszt he tõ va la mely olyan ma -
gyar tu do má nyos vagy szak mai cím mel, il let ve an nak rö -
vi dí té sé vel, amely nek meg szer zé se to váb bi ha zai kép zést
igé nyel, de ilyen kép zés ben a ké rel me zõ nem vett részt,
ak kor az el já ró ha tó ság elõ ír hat ja, hogy a ké rel me zõ ide -
gen nyel vû tu do má nyos vagy szak mai cí mét, il let ve an nak
rö vi dí té sét az el já ró ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott for má ban
hasz nál ja.

(4) Az el já ró ha tó ság ki köt he ti, hogy a (3) be kez dés sze -
rin ti cí met an nak az in téz mény nek vagy vizs gáz ta tó ha tó -
ság nak a neve kö ves se, amely a cí met oda ítél te.

Értelmezõ rendelkezések

28.  § E rész al kal ma zá sá ban a kö vet ke zõ fo gal mak ese tén
az aláb bi meg ha tá ro zá so kat kell al kal maz ni.

(1) Tag ál lam nak mi nõ sül a Ma gyar Köz tár sa ság ki vé te -
lé vel az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál lam, to váb -
bá az az ál lam, amely nek ál lam pol gá ra az Eu ró pai Kö zös -
ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség -
rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam kö zött lét re -
jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam pol -
gá rá val azo nos jo go kat él vez.

(2) A tag ál lam ál lam pol gá rá val azo nos meg íté lés alá
esik

a) a tag ál lam ál lam pol gá rá nak, va la mint a ma gyar ál -
lam pol gár nak kü lön tör vény sze rint a sza bad moz gás és
tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ csa lád tag ja,

b) a ku ta tás cél já ból tar tóz ko dá si ví zum mal, il let ve tar -
tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke zõ har ma dik or szág be li ál -
lam pol gár, va la mint

c) a be ván do rolt, il let ve le te le pe dett jog ál lá sú sze mély
is.

(3) Sza bá lyo zott szak má nak mi nõ sül az olyan szak mai
te vé keny ség vagy szak mai te vé keny sé gek cso port ja,
amely nek a meg kez dé sét, foly ta tá sát vagy meg ha tá ro zott
mó don tör té nõ foly ta tá sát jog sza bály, köz vet le nül vagy
köz vet ve, meg ha tá ro zott szak mai ké pe sí tés bir tok lá sá hoz
köti, to váb bá, ame lyet kü lön jog sza bály sza bá lyo zott
szak má nak mi nõ sít. A szak ma meg ha tá ro zott mó don tör -
ténõ gya kor lá sá nak mi nõ sül kü lö nö sen az, ha jog sza bály
meg ha tá ro zott szak mai cím hasz ná la tát meg ha tá ro zott ké -
pe sí tés bir tok lá sá hoz köti.

(4) Az adott sza bá lyo zott szak ma gya kor lá sá hoz Ma -
gyar or szá gon elõ írt ok irat meg szer zé sé hez ve ze tõ kép zés
és a ké rel me zõ ál tal el vég zett kép zés kö zöt ti lé nye ges el té -
rés nek az mi nõ sül, ha a ké rel me zõ a ké pe sí té si kö ve tel mé -
nyek ben meg ha tá ro zott, és az adott szak ma ma gyar or szá gi 
gyakor lá sá hoz ok vet le nül szük sé ges is me ret anya got lé nye -
gesen rö vi debb ide ig vagy je len tõ sen el té rõ tar ta lom mal
ta nul ta kép zé se so rán.

(5) Kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok irat nak mi nõ -
sül az az ok irat, ame lyet va la mely tag ál lam ille té kes ha tó -
sá ga jog sze rû en bo csá tott ki olyan kép zés si ke res el vég zé -
sé rõl, amely túl nyo mó részt va la mely tag ál lam te rü le tén
folyt. A har ma dik or szág ál tal ki bo csá tott ok irat ak kor mi -
nõ sül kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok irat nak, ha bir -
to ko sa an nak a tag ál lam nak a te rü le tén, amely a szó ban
for gó ok ira tot el is mer te, há rom éves, az em lí tett tag ál lam
ál tal iga zolt szak mai ta pasz ta la tot szer zett.

(6) Kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira tok – az
alább meg ha tá ro zott sor rend sze rint – a kö vet ke zõk (a sor -
rend ben utóbb álló ok irat az azt köz vet le nül meg elõ zõ nél
egy szint tel ma ga sabb szin tû kép zést ta nú sít):

a) 1. szint
Kép zett sé gi ta nú sít vány nak mi nõ sül az a kép zés si ke res 

el vég zé sét ta nú sí tó ok irat, ame lyet va la mely tag ál lam ille -
té kes ha tó sá ga jog sze rû en bo csá tott ki, és

aa) olyan kép zést ta nú sít, amely nem mi nõ sül a 2., 3.,
4. és 5. szint sze rin ti kép zés nek,

ab) elõ ze tes kép zés nél kül le tett vizs gát ta nú sít,
ac) a szak má nak va la mely tag ál lam ban há rom egy mást 

kö ve tõ éven át tel jes mun ka idõ ben tör té nõ gya kor lá sát
vagy ez zel azo nos idõ tar tam ban a ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ tíz év fo lya mán rész mun ka idõ ben tör té nõ gya -
kor lá sát ta nú sít ja, vagy

ad) ál ta lá nos, il let ve kö zép is ko lai vég zett sé get ta nú sít.

b) 2. szint
Bi zo nyít vány nak mi nõ sül az a kö zép fo kú kép zés si ke res

el vég zé sét ta nú sí tó ok irat, amely
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ba) ál ta lá nos jel le gû kép zést ta nú sít, és ame lyet a
3. szint sze rin ti kép zés tõl el té rõ szak mai jel le gû kép zés
egé szít ki, amennyi ben ez elõ írás volt, fel té ve, hogy a bi -
zo nyít vány azt is ta nú sít ja, hogy a bi zo nyít vány bir to ko sa
a kép zés mel lett a szak mai gya kor la tot is si ke re sen el vé -
gez te, amennyi ben ez elõ írás volt, vagy

bb) mû sza ki, il let ve egyéb szak mai jel le gû kép zést ta -
nú sít, és ame lyet a 3. szint sze rin ti kép zés tõl el té rõ szak -
mai jel le gû kép zés egé szít ki, amennyi ben ez elõ írás volt,
fel té ve, hogy a bi zo nyít vány azt is ta nú sít ja, hogy a bi zo -
nyít vány bir to ko sa a kép zés mel lett a szak mai gya kor la tot
is si ke re sen el vé gez te, amennyi ben ez elõ írás volt.

c) 3. szint
Vég bi zo nyít vány nak mi nõ sül az a kép zés si ke res el vég -

zé sét ta nú sí tó ok irat, amely
ca) a 4. és az 5. szint alá nem tar to zó olyan leg alább

egy éves vagy az zal egyen ér té kû idõ tar ta mú rész idõs
képzést ta nú sít, amely meg kez dé sé nek elõ fel té te le a fel -
sõ ok ta tás ban való to vább ta nu lás ra jo go sí tó kö zép fo kú
vég zett ség meg lé te volt, vagy

cb) ez zel egyen ér té kû, a kö zép fo kú is ko lai kép zés má -
so dik cik lu sá nak be fe je zé sét, va la mint az e kö zép fo kú
vég zett ség re épü lõ kép zés mel lett adott eset ben megkö -
vetelt szak mai kép zés el vég zé sét ta nú sít ja, vagy

cc) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kép zést ta nú sít.

d) 4. szint
Dip lo má nak mi nõ sül az a kép zés si ke res el vég zé sét ta -

nú sí tó ok irat, amely ta nú sít ja, hogy bir to ko sa si ke re sen el -
vé gez te a kö zép fo kú vég zett ség re épü lõ, leg alább há rom-,
de leg fel jebb négy éves vagy az zal egyen ér té kû idõ tar ta mú 
rész idõs kép zést egye te men, más fel sõ ok ta tá si in téz mény -
ben vagy azo nos kép zé si szin tet nyúj tó egyéb in téz mény -
ben, il let ve amely azt is ta nú sít ja, hogy a dip lo ma birto -
kosa a fel sõ fo kú kép zés mel lett a szak mai gya kor la tot is si -
ke re sen el vé gez te, amennyi ben ez elõ írás volt.

e) 5. szint
Ok le vél nek mi nõ sül az a kép zés si ke res el vég zé sét ta -

nú sí tó ok irat, amely ta nú sít ja, hogy bir to ko sa négy év nél
hosszabb vagy an nak meg fe le lõ idõ tar ta mú rész idõs fel sõ -
fo kú kép zést si ke re sen el vég zett va la mely egye te men, más 
fel sõ ok ta tá si in téz mény ben vagy azo nos kép zé si szin tet
nyúj tó egyéb in téz mény ben, il let ve amely azt is ta nú sít ja,
hogy az ok le vél bir to ko sa a fel sõ fo kú kép zés mel lett a
szak mai gya kor la tot is si ke re sen el vé gez te, amennyi ben ez 
elõ írás volt.

(7) Kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó és az zal azo nos
szin tû ok irat nak mi nõ sül to váb bá:

a) az az ok irat vagy ok ira tok összes sé ge, ame lyet va la -
mely tag ál lam ille té kes ha tó sá ga a tag ál lam ban vagy egy
más tag ál lam ban el fo ga dott kép zés si ke res be fe je zé sét
köve tõen ál lí tott ki, és ame lyet az adott tag ál lam ille té kes
ha tó sá ga vagy jog sza bá lya va la mely sza bá lyo zott szak ma
gya kor lá sa vagy a nem sza bá lyo zott szak ma gya kor lá sá ra
tör té nõ fel ké szí tés szem pont já ból a kép zés si ke res el vég -
zé sét ta nú sí tó ok irat tal egyen ér té kû nek is mert el, il let ve

b) az az ok irat, amely ön ma gá ban már nem fe lel ne meg
a szár ma zá si tag ál lam ban a sza bá lyo zott szak ma gya kor lá -
sá ra elõ írt kö ve tel mé nyek nek, de az ok irat bir to ko sa ko -
ráb ban szer zett jo gai ré vén a sza bá lyo zott szak ma gya kor -
lá sá ra jo go sult. A kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó és a
ma ga sabb szin tû ok irat tal egyen ér té kû nek mi nõ sül kü lö -
nö sen az a ko ráb ban szer zett és ala cso nyabb szin tû ok irat,
amely a szár ma zá si tag ál lam ban va la mely sza bá lyo zott
szak ma gya kor lá sát még ab ban az eset ben is le he tõ vé te szi
az ok irat bir to ko sa szá má ra, ha a szár ma zá si tag ál lam
utóbb ma ga sabb szin tû kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó
ok irat bir to ko lá sá hoz kö töt te a sza bá lyo zott szak ma gya -
kor lá sát.

(8) Szak mai ké pe sí tés nek mi nõ sül a kép zés si ke res el -
vég zé sét ta nú sí tó ok irat, a kép zett sé gi ta nú sít vány és a
szak mai ta pasz ta lat.

(9) A ké rel me zõ ál tal gya ko rol ni kí vánt ha zai sza bá lyo -
zott szak ma ak kor egye zik meg az zal a szak má val, amely -
nek a gya kor lá sá ra a ké rel me zõ fel ké szült a szár ma zá si
tag ál la má ban, ha a szak má hoz tar to zó szak mai te vé keny -
sé gek össze ha son lít ha tó ak.

(10) Szár ma zá si tag ál lam nak az a tag ál lam mi nõ sül,
amely ben a ké rel me zõ szak mai ké pe sí té sét meg sze rez te.

(11) Sza bá lyo zott kép zés nek mi nõ sül az olyan kép zés,
amely, ha ez az adott tag ál lam ban kö ve tel mény, gya kor la ti 
kép zés sel, gya kor no ki idõ vagy szak mai gya kor lat tel je sí -
té sé vel egé szül ki, és

a) amely nek kö ve tel mé nye it va la mely szak ma gya kor -
lá sá ra való fel ké szí tés cél já ból ha tá roz ták meg, vagy

b) amely nek rend jét va la mely tag ál lam jog sza bá lyai
vagy köz igaz ga tá si elõ írásai ha tá roz zák meg, vagy amely -
nek fel ügye le te, il let ve jó vá ha gyá sa az erre ki je lölt ille té kes
ha tó ság fel ada ta.

(12) Szak mai ta pasz ta lat nak mi nõ sül va la mely szak má -
nak va la mely tag ál lam ban tör té nõ tény le ges és jog sze rû
gya kor lá sa.

(13) Al kal maz ko dá si idõ szak nak mi nõ sül va la mely
sza bá lyo zott szak ma Ma gyar or szá gon tör té nõ gya kor lá sa
az adott szak ma ké pe sí tett szak em be ré nek fel ügye le té vel.
Az el já ró ha tó ság elõ ír hat ja, hogy a ké rel me zõ a szak ma
gya kor lá sa mel lett kép zés ben is ve gyen részt. Az al kal -
maz ko dá si idõ sza kot az el já ró ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott
mó don ér té kel ni kell.

(14) Al kal mas sá gi vizs gá nak mi nõ sül az olyan, ma gyar
nyel vû el mé le ti, il let ve gya kor la ti vizs ga, ame lyet az el já -
ró ha tó ság ab ból a cél ból szer vez, hogy fel mér je a ké rel -
me zõ szak mai tu dá sát és ké pes sé gét a sza bá lyo zott szak -
ma Ma gyar or szá gon tör té nõ gya kor lá sa szem pont já ból.
Az el já ró ha tó ság össze ál lít ja azok nak a tan tár gyak nak a
jegy zé két, ame lyek ré szét ké pe zik a Ma gyar or szá gon elõ -
írt ké pe sí tés meg szer zé sé hez szük sé ges kép zés nek, de a
ké rel me zõ kép zé sé nek nem vol tak ré szei. Fi gye lem mel
arra, hogy a ké rel me zõ va la mely tag ál lam ban ké pe sí tett
szak em ber, a vizs ga kö ve tel mé nyei csak olyan is me re tek
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szá mon ké ré sé re vo nat koz hat nak, ame lyek a te vé keny ség
Ma gyar or szá gon tör té nõ foly ta tá sá hoz el en ged he tet le nek.

(15) Gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ jé nek mi nõ sül

a) a gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, az
ön ál ló te lep he lyû szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je,

b) a gaz dál ko dó szer ve zet tu laj do no sa és az a) pont
sze rin ti sze mély he lyet te se, ha jo gai és kö te le zett sé gei
egyéb ként meg fe lel nek a kép vi selt sze mé lyé nek, és

c) az olyan ke res ke del mi-mû sza ki jel le gû mun ka kört
be töl tõ sze mély, aki a gaz dál ko dó szer ve zet egy vagy több
szer ve ze ti egy sé gét irá nyít ja.

(16) Mi ni má lis kép zé si kö ve tel mény nek mi nõ sül az
 európai kö zös sé gi jog ál tal va la mely kép zés re meg sza bott
ké pe sí té si elõ írás.

(17) Hi te les for dí tás nak mi nõ sül a 7.  § (4) be kez dé sé ben 
fog lal tak mel lett az a ma gyar for dí tás is, amely hi te les nek
mi nõ sül va la mely tag ál lam joga sze rint.

VII. Fejezet

A KÉPZÉS SIKERES ELVÉGZÉSÉT TANÚSÍTÓ
OKIRATOK ELISMERÉSÉNEK ÁLTALÁNOS

RENDSZERE

29.  § (1) E fe je zet ren del ke zé se it kell al kal maz ni, ha a
ké rel me zõ akár ön ál ló vál lal ko zó ként, akár fog lal koz ta -
tott ként, szak mai ké pe sí tés bir tok lá sá hoz kö tött sza bá lyo -
zott szak mát szán dé ko zik gya ko rol ni Ma gyar or szá gon, és
az el is me rés nem tar to zik e tör vény VIII., IX. vagy X. Fe -
je ze té nek ha tá lya alá.

(2) Ha a VIII., IX. vagy X. Fe je zet sza bá lyai azért nem al -
kal maz ha tók, mert a ké rel me zõ szak mai ké pe sí té se nem fe lel
meg az adott fe je zet ben fog lalt fel té te lek nek, ak kor az el is -
me rés re e fe je zet sza bá lya it kell meg fele lõen al kal maz ni.

30.  § (1) Ha va la mely sza bá lyo zott szak ma gya kor lá sa
Ma gyar or szá gon szak mai ké pe sí tés bir tok lá sá hoz kö tött, a 
ké rel me zõ szak kép zett sé ge a sza bá lyo zott szak ma gya kor -
lá sá nak en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok ál tal
elõ írt szak kép zett ség gel ak kor mi nõ sül egyen ér té kû nek,
ha a ké rel me zõ a Ma gyar or szá gon elõ írt kép zés si ke res el -
vég zé sét ta nú sí tó ok irat szint jé nél leg fel jebb egy szint tel
ala cso nyabb szin tû kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó
olyan ok irat tal vagy kép zett sé gi ta nú sít vánnyal ren del ke -
zik, amely fel jo go sít ja ugyan azon szak ma gya kor lá sá ra a
szár ma zá si tag ál lam ban.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ok irat nak te kin ten dõ az
olyan, a (3) be kez dés nek meg fe le lõ kép zett sé gi ta nú sít -
vány vagy kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok irat is,
ame lyet egy olyan tag ál lam ille té kes ha tó sá ga ál lí tott ki,
amely az adott szak mát nem sza bá lyoz za, fel té ve, hogy a
ké rel me zõ az adott szak mát va la mely tag ál lam ban a ké re -
lem be nyúj tá sát meg elõ zõ tíz év ben leg alább két évig tel jes
mun ka idõ ben gya ko rol ta.

(3) A kép zett sé gi ta nú sít vány vagy a kép zés si ke res el -
vég zé sét ta nú sí tó ok irat ak kor fe lel meg a (2) be kez dés ben
fog lal tak nak, ha

a) azt vagy azo kat va la mely tag ál lam ille té kes ha tó sá ga 
jog sze rû en ál lí tot ta ki,

b) a Ma gyar or szá gon elõ írt kép zés si ke res el vég zé sét
ta nú sí tó ok irat szint jé nél leg fel jebb egy szint tel ala cso -
nyabb szin tû kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok irat nak
vagy kép zett sé gi ta nú sít vány nak mi nõ sül, és

c) ta nú sít ja, hogy bir to ko sa fel ké szült az adott szak ma
gya kor lá sá ra.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti két éves szak mai ta pasz ta lat
nem kö ve tel he tõ meg, ha a kép zett sé gi ta nú sít vány vagy kép -
zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok irat sza bá lyo zott kép zést
vagy kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kép zést ta nú sít.

31.  § (1) Az el já ró ha tó ság há rom év nél nem hosszabb
al kal maz ko dá si idõ sza kot vagy al kal mas sá gi vizs gát ír hat
elõ,

a) ha a ké rel me zõ kép zé sé nek idõ tar ta ma leg alább egy
év vel rö vi debb az adott sza bá lyo zott szak ma gya kor lá sá -
hoz Ma gyar or szá gon elõ írt kép zés si ke res el vég zé sét ta nú -
sí tó ok irat meg szer zé sé hez szük sé ges idõ tar tam nál,

b) ha a ké rel me zõ kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok -
ira tá hoz ve ze tõ kép zés lé nye ge sen el tér az adott sza bá lyo zott
szak ma gya kor lá sá hoz Ma gyar or szá gon elõ írt kép zés si ke res 
el vég zé sét ta nú sí tó ok irat hoz ve ze tõ kép zés tõl, vagy

c) ha Ma gyar or szá gon a sza bá lyo zott szak ma egy vagy
több olyan sza bá lyo zott szak mai te vé keny sé get is ma gá -
ban fog lal, amely ab ban a tag ál lam ban, amely ben a kép zés
si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira tot vagy kép zett sé gi ta nú -
sít ványt ki ál lí tot ták, nem ré sze a szak má nak, fel té ve, hogy
az adott szak mai te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges el -
mé le ti és gya kor la ti is me ret meg szer zé se ki fe je zet ten ré -
sze a ha zai kép zés nek, a ké rel me zõ kép zé sé nek azon ban
nem volt.

(2) Az el já ró ha tó ság biz to sít ja, hogy a ké rel me zõ vá -
laszt has son az al kal maz ko dá si idõ szak és az al kal mas sá gi
vizs ga kö zött.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal tak tól az el já ró ha tó ság kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset ben tér het el. Az el -
já ró ha tó ság ak kor is el tér het a (2) be kez dés ben fog lal tak -
tól, ha olyan szak má ról van szó, amely nek gya kor lá sa
meg kö ve te li a ma gyar jog pon tos is me re tét, és amely nek
ál lan dó és lé nye ges ré sze a ma gyar jog ra vo nat ko zó ta -
nács adás. Eb ben az eset ben az el já ró ha tó ság dön ti el,
hogy a ké rel me zõt al kal maz ko dá si idõ szak vagy al kal mas -
sá gi vizs ga tel je sí té sé re kö te le zi.

(4) Az el já ró ha tó ság az (1) be kez dés sze rin ti dön té se
so rán figye lembe ve szi az ará nyos ság el vét, így az al kal -
maz ko dá si idõ szak vagy al kal mas sá gi vizs ga elõ írása elõtt 
meg vizs gál ja, hogy a ké rel me zõ va la mely tag ál lam ban
vagy más ál lam ban szer zett szak mai ta pasz ta la tá ból szár -
ma zó is me re tei rész ben vagy egész ben nem pó tol ják-e a
kép zés so rán a ta nul má nyi kö ve tel mé nyek lé nye ges el té ré -
se  miatt meg nem szer zett is me re te ket. Ha az el já ró ha tó -
ság al kal maz ko dá si idõ szak tel je sí té sét írja elõ, figye -
lembe ve szi a ké rel me zõ elõ zõ mon dat sze rin ti kész sé ge it
és szak tu dá sát is.
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Az alkalmazkodási idõszak és az alkalmassági vizsga
mellõzése a közös követelményrendszer alapján

32.  § Ha va la mely Ma gyar or szá gon sza bá lyo zott szak -
ma kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö zös kö ve tel -
mény rend szer ha tá lya alá tar to zik, az el já ró ha tó ság nem
ír hat ja elõ al kal maz ko dá si idõ szak vagy al kal mas sá gi
vizs ga tel je sí té sét.

VIII. Fejezet

A SZAKMAI TAPASZTALAT ELISMERÉSE

33.  § E fe je zet ren del ke zé se it kell al kal maz ni, ha a ké -
rel me zõ akár ön ál ló vál lal ko zó ként, akár fog lal koz ta tott -
ként kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get
szán dé ko zik foly tat ni Ma gyar or szá gon.

34.  § (1) Ha a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott te vé -
keny ség Ma gyar or szá gon sza bá lyo zott szak mai te vé keny -
ség, a ké rel me zõ a sza bá lyo zott szak mai te vé keny ség foly -
ta tá sá ra ak kor jo go sult, ha a te vé keny sé get va la mely tag ál -
lam ban

a) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként hat egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta,

b) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként há rom egy mást kö ve tõ éven
ke resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg -
kez dé sét meg elõ zõ en leg alább há rom éves, a te vé keny ség
folyta tá sá ra fel ké szí tõ, a tag ál lam ál tal el is mert vagy szak mai 
szer ve zet ál tal el fo ga dott kép zés ben ré sze sült,

c) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként négy egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg -
kez dé sét meg elõ zõ en leg alább két éves, a te vé keny ség
foly ta tá sá ra fel ké szí tõ, a tag ál lam ál tal el is mert vagy szak mai
szer ve zet ál tal el fo ga dott kép zés ben ré sze sült,

d) ön ál ló vál lal ko zó ként há rom egy mást kö ve tõ éven
ke resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy fog lal koz ta tott ként
to váb bi öt éven ke resz tül foly tat ta az adott te vé keny sé get,
vagy

e) gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként öt
egy mást kö ve tõ éven ke resz tül foly tat ta, amely idõ tar tam -
ból leg alább há rom éven ke resz tül egy vagy több szer ve ze -
ti egy ség ve ze tõ je ként mû sza ki mun ka kört töl tött be, és bi -
zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg kez dé sét meg elõ zõ en
leg alább há rom éves, a te vé keny ség foly ta tá sá ra fel ké szí tõ, 
a tag ál lam ál tal el is mert vagy szak mai szer ve zet ál tal el fo -
ga dott kép zés ben ré sze sült.

(2) A sza bá lyo zott szak mai te vé keny ség foly ta tá sát az
(1) be kez dés a) és d) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben az
el já ró ha tó ság nem en ge dé lye zi, ha a ké rel me zõ a te vé -
keny sé get a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ tíz év ben nem
foly tat ta.

(3) Az (1) be kez dés e) pont ja nem al kal maz ha tó a fod rá -
sza tok ban vég zett te vé keny sé gek re.

35.  § (1) Ha a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott te vé -
keny ség Ma gyar or szá gon sza bá lyo zott szak mai te vé keny -
ség, a ké rel me zõ a sza bá lyo zott szak mai te vé keny ség foly -
ta tá sá ra ak kor jo go sult, ha a te vé keny sé get va la mely tag ál -
lam ban

a) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként öt egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta,

b) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként há rom egy mást kö ve tõ éven
ke resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg -
kez dé sét meg elõ zõ en leg alább há rom éves, a te vé keny ség
foly ta tá sá ra fel ké szí tõ, a tag ál lam ál tal el is mert vagy szak mai
szer ve zet ál tal el fo ga dott kép zés ben ré sze sült,

c) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként négy egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg -
kez dé sét meg elõ zõ en leg alább két éves, a te vé keny ség
folyta tá sá ra fel ké szí tõ, a tag ál lam ál tal el is mert vagy szak mai
szer ve zet ál tal el fo ga dott kép zés ben ré sze sült,

d) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként há rom egy mást kö ve tõ éven
ke resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy fog lal koz ta tott ként
to váb bi öt éven ke resz tül foly tat ta az adott te vé keny sé get,

e) fog lal koz ta tott ként öt egy mást kö ve tõ éven ke resz tül 
foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg kez dé sét
meg elõ zõ en leg alább há rom éves, a te vé keny ség foly ta tá -
sá ra fel ké szí tõ, a tag ál lam ál tal el is mert vagy szak mai
szer ve zet ál tal el fo ga dott kép zés ben ré sze sült, vagy

f) fog lal koz ta tott ként hat egy mást kö ve tõ éven ke resz -
tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg kez dé -
sét meg elõ zõ en leg alább két éves, a te vé keny ség foly ta tá -
sá ra fel ké szí tõ, a tag ál lam ál tal el is mert vagy szak mai
szer ve zet ál tal el fo ga dott kép zés ben ré sze sült.

(2) A sza bá lyo zott szak mai te vé keny ség foly ta tá sát az
(1) be kez dés a) és d) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben az
el já ró ha tó ság nem en ge dé lye zi, ha a ké rel me zõ a te vé -
keny sé get a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ tíz év ben nem
foly tat ta.

36.  § (1) Ha a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott te vé -
keny ség Ma gyar or szá gon sza bá lyo zott szak mai te vé keny -
ség, a ké rel me zõ a sza bá lyo zott szak mai te vé keny ség foly -
ta tá sá ra ak kor jo go sult, ha a te vé keny sé get va la mely tag ál -
lam ban

a) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként há rom egy mást kö ve tõ éven
ke resz tül foly tat ta,

b) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként két egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg -
kez dé sét meg elõ zõ en a te vé keny ség foly ta tá sá ra felké -
szítõ, a tag ál lam ál tal el is mert vagy szak mai szer ve zet ál tal 
el fo ga dott kép zés ben ré sze sült,
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c) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként két egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy fog lal koz ta tott ként to -
váb bi há rom éven ke resz tül foly tat ta az adott tevékeny -
séget, vagy

d) fog lal koz ta tott ként há rom egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg -
kez dé sét meg elõ zõ en a te vé keny ség foly ta tá sá ra felké -
szítõ, a tag ál lam ál tal el is mert vagy szak mai szer ve zet ál tal 
el fo ga dott kép zés ben ré sze sült.

(2) A sza bá lyo zott szak mai te vé keny ség foly ta tá sát az
(1) be kez dés a) és c) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben az
el já ró ha tó ság nem en ge dé lye zi, ha a ké rel me zõ a te vé -
keny sé get a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ tíz év ben nem
foly tat ta.

IX. Fejezet

A KÉPZÉS SIKERES ELVÉGZÉSÉT TANÚSÍTÓ EGYES
OKIRATOK FELTÉTEL NÉLKÜLI ELISMERÉSE

37.  § (1) Az el já ró ha tó ság e fe je zet ren del ke zé sei alap -
ján a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ál ta lá nos or -
vo si, szak or vo si, ápo lói, szü lész nõi, fog or vo si, fog szak or -
vo si, ál lat or vo si, gyógy sze ré szi, va la mint ok le ve les épí -
tész mér nö ki kép zés el vég zé sét ta nú sí tó, a mi ni má lis kö zös 
kép zé si kö ve tel mé nyek kel össz hang ban ki ál lí tott ok ira to -
kat az adott szak ma gya kor lá sá nak meg kez dé se szem pont -
já ból a meg fe le lõ ha zai szak kép zett ség gel egyen ér té kû ként
fel té tel nél kül is me ri el.

(2) Ha kü lön jog sza bály elõ ír ja, hogy
a) az (1) be kez dés sze rin ti ok ira tot meg ha tá ro zott ille -

té kes ha tó ság nak kell ki ál lí ta nia, vagy
b) az (1) be kez dés sze rin ti ok irat csak kü lön jog sza -

bály ban meg ha tá ro zott iga zo lás sal együtt tar to zik az
(1) be kez dés ha tá lya alá,
az el já ró ha tó ság csak ak kor is me ri el az (1) be kez dés sze -
rint a kép zés el vég zé sét ta nú sí tó ok ira tot, ha a ké rel me zõ
kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira ta e be kez dés
a) vagy b) pont já nak is meg fe lel.

X. Fejezet

A SZABAD SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

38.  § (1) E fe je zet ren del ke zé se i nek meg fele lõen a va la -
mely más tag ál lam ban (a továb biak ban: le te le pe dés sze -
rin ti tag ál lam) jog sze rû en le te le pe dett szol gál ta tás nyúj tó
jo go sult Ma gyar or szá gon is az ugyan azon szak ma kö ré be
tar to zó szol gál ta tást nyúj ta ni.

(2) Ha a szol gál ta tás nyúj tás a szol gál ta tás nyúj tó hely -
vál toz ta tá sá val jár, a szol gál ta tás nyúj tó ak kor jo go sult
Ma gyar or szá gon is az ugyan azon szak ma kö ré be tar to zó
szol gál ta tást nyúj ta ni,

a) ha a le te le pe dés sze rin ti tag ál lam ban is jo go sult az
adott sza bá lyo zott szak ma gya kor lá sá ra, vagy

b) ha a le te le pe dés sze rin ti tag ál lam ban az adott szak ma
nem sza bá lyo zott szak ma, úgy a szol gál ta tás nyúj tást

meg elõ zõ tíz év fo lya mán leg alább két évig foly tat ta a te -
vé keny sé get.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti két éves szak mai ta pasz ta lat
nem kö ve tel he tõ meg a szol gál ta tás nyúj tó tól, ha a szak ma
sza bá lyo zott szak má nak vagy a szak ma gya kor lá sá ra fel -
ké szí tõ kép zés sza bá lyo zott kép zés nek mi nõ sül.

(4) A szol gál ta tás nyúj tó ak kor él het a sza bad szol gál ta -
tás nyúj tás jo gá val, ha a szol gál ta tás nyúj tó Ma gyar or szág -
ra a szak ma át me ne ti és al kal mi jel le gû gya kor lá sa cél já -
ból ér ke zik. A szol gál ta tás nyúj tás át me ne ti és al kal mi jel -
le gét ese ten ként kell meg ál la pí ta ni, el sõ sor ban a szolgál -
tatás idõ tar ta mát, gya ko ri sá gát, rend sze res sé gét és foly to -
nos sá gát véve figye lembe.

(5) Ha a szol gál ta tás nyúj tás a szol gál ta tás nyúj tó Ma -
gyar or szá gon való tar tóz ko dá sá val jár, ak kor a szol gál ta -
tás nyúj tás ra a szak mai ké pe sí tés hez köz vet le nül kap cso ló -
dó ha zai szak mai, jogi, köz igaz ga tá si és szak mai ma ga tar -
tá si sza bá lyo kat kell al kal maz ni. A szak má hoz tar to zó te -
vé keny sé gi kör meg ha tá ro zá sa, a szak mai cí mek haszná -
lata, a fo gyasz tó biz ton ság gal és a fo gyasz tó vé de lem mel
köz vet le nül és konk ré tan össze füg gõ sú lyos mulasztá -
sokra vo nat ko zó fe gyel mi ren del ke zé sek te kin te té ben
szin tén a ma gyar jog sza bá lyo kat és eti kai sza bá lyo kat kell
al kal maz ni.

A szolgáltatásnyújtó mentességei

39.  § (1) A szol gál ta tás nyúj tó men te sül az aláb bi, más
jog sza bály ál tal elõ írt kö ve tel mé nyek tel je sí té se alól:

a) va la mely szak mai szer ve zet vagy tes tü let en ge dé -
lyé nek be szer zé se, szak mai szer ve zet vagy tes tü let ál ta li
nyil ván tar tás ba vé tel vagy szak mai szer ve zet ben vagy tes -
tü let ben tag ság be töl té se. A ha tá lyos ha zai fe gyel mi ren -
del ke zé sek al kal ma zá sá nak meg könnyí té se ér de ké ben
jog sza bály elõ ír hat ja a szol gál ta tás nyúj tó nak szak mai szer -
vezet vagy tes tü let ál ta li au to ma ti kus és ide ig le nes nyil -
ván tar tás ba vé te lét vagy tag sá gát, fel té ve, hogy az ilyen
nyil ván tar tás ba vé tel, il let ve tag ság nem kés lel te ti és nem
ne he zí ti a szol gál ta tás nyúj tá sát, va la mint nem ró to váb bi
költ sé get a szol gál ta tás nyúj tó ra;

b) tár sa da lom biz to sí tá si szerv nél tör té nõ nyilvántar -
tásba vétel a biz to sí tott sze mé lyek ja vá ra vég zett te vé keny -
ségekre vo nat ko zó el szá mo lás cél já ból.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben a szol gál -
ta tás nyúj tó a 40.  § (1) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko zat meg -
té te lé vel, il let ve an nak meg újí tá sá val, il let ve a 40.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, a
nyi lat ko zat tal együtt be nyúj tan dó egyéb ira tok nak az el -
járó ha tó ság ré szé re tör té nõ el jut ta tá sá val ele get tesz az
(1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott elõ írásoknak.

(3) A szol gál ta tás nyúj tó elõ ze tesen, il let ve sür gõs eset -
ben utó lag tá jé koz tat ja az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
tár sa da lom biz to sí tá si szer vet az ál ta la nyúj tott szol gál ta tá -
sok ról.
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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 szol gál ta tás nyúj tás Ma gyar or szá gon tör -
té nõ tar tóz ko dás sal jár, jog sza bály elõ ír hat ja, hogy a szol -
gál ta tás nyúj tó a szol gál ta tás nyúj tá sát meg elõ zõ en írás ban
nyi lat ko za tot te gyen.

(2) Kü lön jog sza bály ren del ke zé se it kell al kal maz ni a
szol gál ta tás nyúj tó nyi lat ko za tá nak tar tal ma, a nyi lat ko zat
eset le ges meg újí tá sa, va la mint a nyi lat ko zat tal együtt be -
nyúj tan dó ira tok te kin te té ben; a szol gál ta tás nyúj tó azon ban
az elõ írt nyi lat ko za tot bár mi lyen for má ban meg te he ti.

(3) A szol gál ta tás nyúj tó te vé keny sé gét – a (4) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – ide gen nyel vû szak mai cí mé nek
hasz ná la tá val foly tat ja. Ha a szol gál ta tás nyúj tó szak mai
címe össze té veszt he tõ va la mely ma gyar szak mai cím mel,
a szol gál ta tás nyúj tó a te vé keny sé gét úgy foly tat ja, hogy a
kül föl di szak mai cí met oda íté lõ in téz mény vagy vizs gáz -
ta tó ha tó ság ne vé nek fel tün te té sé vel hasz nál ja a kül föl di
szak mai cí met. Ha a szol gál ta tás nyúj tó le te le pe dés sze rin ti 
tag ál la má ban az adott szak má hoz nem tar to zik szak mai
cím, a szol gál ta tás nyúj tó te vé keny sé gét a kép zés si ke res
el vég zé sét ta nú sí tó ok ira ta ál tal ta nú sí tott ide gen nyel vû
cí met hasz nál va foly tat ja.

(4) A szol gál ta tás nyúj tó a meg fe le lõ ha zai szak mai cí -
met hasz nál va foly tat ja te vé keny sé gét, ha az a IX. Fe je zet
ha tá lya alá tar to zik.

41.  § (1) Az olyan nép egész ség ügyi vagy köz biz ton sá gi
vo nat ko zá sú sza bá lyo zott szak mák ese té ben, ame lyek
nem a IX. Fe je zet ha tá lya alá tar toz nak, jog sza bály elõ ír -
hat ja a szol gál ta tás nyúj tó szak mai ké pe sí té sé nek az elsõ
szol gál ta tás nyúj tást meg elõ zõ el len õr zé sét. Az elõ ze tes el -
len õr zés csak arra irá nyul hat, hogy meg aka dá lyoz za a
szol gál ta tás igény be ve võ je egész sé gé nek, il let ve biz ton -
sá gá nak a szol gál ta tás nyúj tó nem meg fe le lõ szak mai fel -
ké szült sé gé bõl szár ma zó sú lyos ká ro so dá sát, il let ve sé rel -
mét, fel té ve, hogy az el len õr zés nem lépi túl a cél já nak el -
éré sé hez szük sé ges mér té ket.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti elõ ze tes el len õr zést vég zõ
el já ró ha tó ság a nyi lat ko zat és a nyi lat ko zat tal együtt be -
nyúj tan dó ira tok be ér ke zé sét kö ve tõ har minc na pon be lül
ha tá ro zat ban dönt. Ha az el já ró ha tó ság a meg adott ha tár -
idõn be lül nem hoz za meg dön té sét, a szol gál ta tás nyúj tást
en ge dé lye zett nek kell te kin te ni.

(3) Az elõ ze tes el len õr zést vég zõ ha tó ság ha tá ro za tá ban

a) el te kint het az elõ ze tes el len õr zés tõl,

b) a szol gál ta tás nyúj tást en ge dé lye zi,

c) a szol gál ta tás nyúj tást az (5) be kez dés sze rin ti fel té -
tel lel en ge dé lye zi, vagy

d) a szol gál ta tás nyúj tá sát meg tilt ja, ha az en ge dély
meg adá sá nak jog sza bá lyi fel té te lei hi á nyoz nak.

(4) In do kolt eset ben az elõ ze tes el len õr zést vég zõ ha tó -
ság ve ze tõ je az el já rá si ha tár idõt har minc nap pal meg -
hosszab bít hat ja.

(5) Amennyi ben lé nye ges el té rés van a szol gál ta tás -
nyúj tó szak mai ké pe sí té se és a ha zai jog sza bály ál tal elõ írt
szak mai ké pe sí tés kö zött, és ez az el té rés olyan mér té kû,
hogy az ve szélyt je lent a köz egész ség re vagy a köz biz ton -
ság ra, az elõ ze tes el len õr zést vég zõ ha tó ság elõ ír hat ja a
szol gál ta tás nyúj tó ré szé re, hogy – el sõ sor ban alkalmas -
sági vizs ga le té te lé vel – bi zo nyít sa, hogy a hi ány zó is me -
re te ket vagy szak tu dást más mó don meg sze rez te.

(6) Az elõ ze tes el len õr zést vég zõ ha tó ság a szol gál ta tás
nyúj tá sát a (3) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti ha tá ro zat
meg ho za ta lá tól, il let ve a c) pont sze rin ti fel té tel be kö vet -
kez té tõl szá mí tott har minc na pon be lül en ge dé lye zi.

(7) Ha az elõ ze tes el len õr zést vég zõ ha tó ság el len õriz te
a kül föl di szak mai ké pe sí tést, a szol gál ta tás nyúj tó a meg -
fe le lõ ha zai szak mai cím hasz ná la tá val foly tat ja te vé keny -
sé gét.

A szolgáltatás igénybe vevõjének tájékoztatása

42.  § Ha a szol gál ta tás nyúj tás a le te le pe dés sze rin ti tag -
ál lam szak mai cí mé nek vagy a kép zés si ke res el vég zé sét
ta nú sí tó ok irat ál tal ta nú sí tott cím nek a hasz ná la tá val tör -
té nik, a ma gyar és az eu ró pai kö zös sé gi jog ban fog lalt
egyéb tá jé koz ta tá si kö ve tel mé nyek tel je sí té sén kí vül a
szol gál ta tás nyúj tó a szol gál ta tás igény be ve võ jét tá jé koz -
tat ja a kö vet ke zõ ada tok ról is:

a) ha a szol gál ta tás nyúj tó sze re pel cég nyil ván tar tás ban 
vagy ha son ló nyil vá nos jegy zék ben, an nak a nyil ván tar -
tás nak a neve, amely be be je gyez ték, a be jegy zés szá ma
vagy az adott nyil ván tar tás ban sze rep lõ azo no sí tó,

b) ha a szol gál ta tás nyúj tó te vé keny sé ge a le te le pe dés
sze rin ti tag ál lam ban en ge dély kö te les, az ille té kes fel ügye -
le ti ha tó ság neve és címe,

c) an nak a szak mai szö vet ség nek vagy ha son ló tes tü let -
nek a meg ne ve zé se, amely a szol gál ta tás nyúj tót nyil ván -
tar tás ba vet te,

d) a szol gál ta tás nyúj tó szak mai címe, vagy ha a le te le -
pe dés sze rin ti tag ál lam ban nem lé te zik ilyen cím, a szol -
gál ta tás nyúj tó kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira ta
ál tal ta nú sí tott címe és an nak a tag ál lam nak a megneve -
zése, amely ben azt meg sze rez te,

e) ha a szol gál ta tás nyúj tó hoz zá adott ér ték adó-kö te les
te vé keny sé get foly tat, az Eu ró pai Ta nács nak a tag ál la mok
for gal mi adó ra vo nat ko zó jog sza bá lya i nak össze han go lá -
sá ról  szóló irány el ve 22. cik ké nek (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott hoz zá adott ér ték adó-azo no sí tó szám és

f) a szol gál ta tás nyúj tó nak a szak mai fe le lõs sé gé re vo -
nat ko zó biz to sí tá si fe de zet tel, va la mint egyéb, egyé ni
vagy kol lek tív vé de lem mel kap cso la tos ada tai.”

7.  § Az Etv. 64.  § (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(10) Ha a nem tag ál la mi ál lam pol gár ké rel me zõ – ide
nem ért ve a ma gyar ál lam pol gárt, va la mint a tag ál la mi ál lam -
polgár ral azo nos meg íté lés alá esõ sze mé lye ket – az el já rás ban
költ ség men tes ség irán ti igényt ter jeszt elõ, az el já ró ha tó ság
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a ké re lem meg ala po zott sá gá nak el bí rá lá sa cél já ból – a ké rel -
me zõ egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett – ke re se ti, jö ve del mi és
va gyo ni vi szo nya i ra vo nat ko zó ada tok to váb bí tá sát igé nyel -
he ti a köz pon ti ide gen ren dé sze ti nyil ván tar tás ból.”

8.  § Az Etv. 67.  § (1)–(3) be kez dé sé nek a he lyé be az
aláb bi ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a kül föl di bi -
zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé ért, va la mint a ha zai
bi zo nyít vá nyok ról, ok le ve lek rõl és a ha zai szak mai gya -
kor lat ról  szóló ha tó sá gi bi zo nyít vány ki ál lí tá sá ért fe le lõs
szer vet vagy szer ve ket, az elõ ze tes el len õr zést vég zõ ha tó -
sá got vagy ha tó sá go kat, va la mint a 4/A.  §-ban meg ha tá ro -
zott in for má ci ós szol gá la tot vagy szol gá la to kat ren de let -
ben ki je löl je, to váb bá ren de let ben ál la pít sa meg azon szol -
gál ta tás nyúj tá sok kö rét, ame lyek ese té ben a szol gál ta tás -
nyúj tó a szol gál ta tás nyúj tást meg elõ zõ en írás be li nyi lat -
ko zat té te lé re kö te le zett.

(2) Fel ha tal ma zást kap az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter,
hogy ren de let ben hir des se ki

a) a vég bi zo nyít vánnyal egyen ér té kû kép zé sek fel so ro -
lá sát,

b) azon ha zai szak mai ké pe sí té sek fel so ro lá sát, ame -
lyek ese té ben az el já ró ha tó ság maga dönt het ar ról, hogy a
ké rel me zõ nek al kal mas sá gi vizs gát vagy al kal maz ko dá si
idõ sza kot kell-e tel je sí te nie,

c) a kö zös kö ve tel mény rend szer ha tá lya alá tar to zó
szak mák fel so ro lá sát,

d) a 34.  §-ban, a 35.  §-ban és a 36.  §-ban meg ha tá ro -
zott, a szak mai ta pasz ta lat el is me ré sé nek sza bá lyai alá tar -
to zó egyes szak mai te vé keny sé gek fel so ro lá sát,

e) a ha tá ron át nyú ló szol gál ta tást nyúj tó nyi lat ko za tá nak
kö te le zõ tar tal mát, a nyi lat ko zat meg újí tá sá nak sza bá lya it,
va la mint a nyi lat ko zat tal együtt be nyúj tan dó ira tok kö rét,

f) azon szer ve ze tek fel so ro lá sát, amely tag jai ál tal gya -
ko rolt szak mák az eu ró pai kö zös sé gi jog alap ján szabá -
lyozott szak mák nak mi nõ sül nek.

(3) Fel ha tal ma zást kap
a) az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy ren de let -

ben hir des se ki a kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira -
tok fel té tel nél kü li el is me ré sé nek sza bá lyai alá tar to zó ál -
ta lá nos or vo si, szak or vo si, ápo lói, szü lész nõi, fog or vo si,
fog szak or vo si és gyógy sze ré szi ok le ve lek és bi zo nyít vá -
nyok meg ne ve zé sét, az ezen ok ira tok bir to ko sa i val azo nos 
jog ál lá sú sze mé lyek kö rét, va la mint ren de let ben ál la pít sa
meg az el is me ré si el já rás rész le tes sza bá lya it,

b) az ál lat egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy ren -
de let ben hir des se ki az ál lat or vo si ok le ve lek meg ne ve zé -
sét, az ezen ok ira tok bir to ko sa i val azo nos jog ál lá sú sze -
mé lyek kö rét, va la mint ren de let ben ál la pít sa meg az el is -
me ré si el já rás rész le tes sza bá lya it,

c) az épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben
hir des se ki az ok le ve les épí tész mér nö ki ok le ve lek meg ne -
ve zé sét, az elõ zõ ok irat bir to ko sa i val azo nos jog ál lás alá
tar to zó sze mé lyek kö rét, va la mint ren de let ben ál la pít sa
meg az el is me ré si el já rás rész le tes sza bá lya it.”

9.  § (1) Az Etv. 69.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

69.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 74/556/EGK irány el ve a to xi kus ter mé kek -
kel kap cso la tos te vé keny sé gek re, ke res ke de lem re és for -
gal ma zás ra vo nat ko zó át me ne ti in téz ke dé sek re, és az ilyen 
ter mé kek hi va tás sze rû hasz ná la tá val, be le ért ve a köz ve tí -
tõk te vé keny sé ge it is, kap cso la tos te vé keny sé gek re vo nat -
ko zó rész le tes ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról,

b) a Ta nács 2003/109/EK ta ná csi irány el ve (2003. no -
vem ber 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si
en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról,
11. cikk (1) be kez dés c) pont és 21. cikk,

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és család tag -
jaiknak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gáshoz
és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint 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 irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,
24. cikk,

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/36/EK irány -
el ve a szak mai ké pe sí té sek el is me ré sé rõl, 1–20. cikk és
50–55. cikk, 57–64. cikk,

e) a Ta nács 2005/71/EK irány el ve (2005. ok tó ber 12.)
a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok nak az Eu ró pai Kö -
zös ség te rü le tén foly ta tott tu do má nyos ku ta tás cél já ból
való fo ga dá sá ra vo nat ko zó kü lön el já rás ról, 12. cikk
a) pont.”

(2) Az Etv. 53/A.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
„a 45–53.  §” szö veg rész he lyé be „a VIII. Fe je zet”, a
60/B.  § (1) be kez dé sé ben a „[30.  § (6) be kez dés]” szö veg -
rész he lyé be a „[28.  § (15) be kez dés]”, a 60/C.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben „a 4.  § (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott”
szö veg rész he lyé be „a Kor mány ál tal ki je lölt”, a 64.  §
(8) be kez dé sé ben a „IX. Fe je zet” szö veg rész he lyé be a
„X. Fe je zet” szö veg rész lép.

10.  § (1) Ez a tör vény 2007. ok tó ber 20-án lép ha tály ba,
ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen be nyúj tott ké -
rel mek re kell al kal maz ni.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Etv. 7.  § (5) be kez dé se, 43–53.  §-a, va la mint
54–60.  §-a, az zal, hogy e ren del ke zé se ket, va la mint az
Etv. e tör vény ha tály ba lé pé sé ig ha tá lyos 21–42.  §-át al kal -
maz ni kell, amennyi ben az nem zet kö zi szer zõ dés nek a
vég re haj tá sá hoz szük sé ges. E tör vény ha tály ba lé pé sé vel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti to váb bá az Etv. 67.  § (4) be kez -
dé se.

(3) A Ma gyar Köz tár sa sá got a schen ge ni vív má nyok
tel jes körû al kal ma zá sá ra fel ha tal ma zó ta ná csi határo -
zatban meg ha tá ro zott na pon ha tá lyát vesz ti az e tör vény
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3.  §-ával meg ál la pí tott Etv. 6.  §-ának (3) be kez dé sé bõl a
„tar tóz ko dá si ví zum mal, il let ve” szö veg rész, az e tör vény
6.  §-ával meg ál la pí tott Etv. 23.  § (2) be kez dés b) pont já -
ban a „tar tóz ko dá si ví zum, il let ve” szö veg rész, va la mint
az e tör vény 6.  §-ával meg ál la pí tott Etv. 28.  § (2) be kez dé -
sé nek b) pont já ban a „tar tóz ko dá si ví zum mal, il let ve” szö -
veg rész.

11.  § Ez a tör vény a szak mai ké pe sí té sek el is me ré sé rõl
 szóló, az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/36/EK
irány el ve 1–20. cik ké nek és 50–55. cik ké nek, 57–64. cik -
ké nek való meg fe le lést szol gál ja.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi CXV.
t ö r  v é n y

az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással
összefüggõ tör vények módosításáról*

1.  § (1) Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Étv.) 19.  §-ának a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs mi nisz ter a Ma gyar
Élel mi szer könyv]

„a) I. kö te te elõ írásainak és III. kö te té nek az Eu ró pai
Kö zös ség irány el ve i nek át vé te lé vel ké szült elõ írásainak
sor szá mát, je lét, cí mét, a kö te le zõ al kal ma zás idõ pont ját,
és amennyi ben kö zös sé gi irány el vet vesz át, an nak szá mát
– a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – ren de let tel ki ad ja, és az egyes elõ írásokat a Ma gyar
Köz löny ben köz zé te szi,”
 (2) Az Étv. 20.  §-ának (3)–(5) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap az élel mi szer biz ton sá gért fe le -
lõs mi nisz ter, hogy a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz -
ter rel együt tes ren de let ben sza bá lyoz za

a) az élel mi sze rek je lö lé sét a ke res ke de le mért fe le lõs
mi nisz ter rel egyet ér tés ben,

b) az élel mi sze rek ha tó sá gi el len õr zé sé nek sza bá lya it.
(4) Fel ha tal ma zást kap az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs 

mi nisz ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za
a) az élel mi szer-elõ ál lí tás fel té te le it,
b) az ivó víz és az ás vány víz pa lac ko zá sá nak és for -

galomba ho za ta lá nak sza bá lya it,
c) a szük sé ges en ge dé lyek és vizs gá la tok dí ját, to váb bá 

a dí jak meg fi ze té sé nek és fel hasz ná lá sá nak mód ja it, az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel, va la mint

d) az élel mi szer-elõ ál lí tás és for ga lom ba ho za tal élel -
mi szer-hi gi é ni ai fel té te le it.

(5) Fel ha tal ma zást kap az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs 
mi nisz ter, hogy a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter
egyet ér té sé vel ren de let tel ki ad ja a Ma gyar Élel mi szer -
könyv kö te le zõ elõ írásait.”
 (3) Az Étv. 20.  §-ának (8)–(12) be kez dé sei he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Fel ha tal ma zást kap

a) az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy az élel mi -
szer biz ton sá gért fe le lõs mi nisz ter rel együt tes ren de let ben
sza bá lyoz za az élel mi sze rek kel kap cso la tos tápanyag-
 összetételre és az egész ség re vo nat ko zó ál lí tá so kat,

b) az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs mi nisz ter, hogy az
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel együt tes ren de let ben
sza bá lyoz za a tech no ló gi ai se géd anya go kat.

(9) Fel ha tal ma zást kap az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs 
mi nisz ter, hogy az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben ren de let ben sza bá lyoz za a ven dég lá tás hi -
giéniai fel té te le it.

(10) Fel ha tal ma zást kap az élel mi szer biz ton sá gért fe le -
lõs mi nisz ter, hogy az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel
együt tes ren de let ben sza bá lyoz za az élel mi sze rek mik ro -
bi o ló gi ai szennye zett sé gé nek meg en ged he tõ mér té két, va -
la mint a ra dio ak tív és ve gyi szennye zett ség gel kap cso la tos 
elõ írásokat.

(11) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben ren de let ben sza bá lyoz za

a) a kü lön le ges táp lál ko zá si célú élel mi sze rek re,

b) az ét rend-ki egé szí tõk re,

c) a vi ta mi nok, ás vá nyi anya gok és bi zo nyos egyéb
anya gok élel mi sze rek hez tör té nõ hoz zá adá sá ra

vo nat ko zó elõ írásokat.

(12) Fel ha tal ma zást kap az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs
mi nisz ter, hogy

a) ren de let ben sza bá lyoz za a ven dég lá tó ter mé kek elõ -
ál lí tá sá nak fel té te le it,

b) az élel mi sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak fel té te le it a
ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter rel, va la mint a fo gyasz -
tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel együt tes ren de let ben
sza bá lyoz za.”

(4) Az Étv. 20.  §-ának (14) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, és egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(15) be kez dés sel egé szül ki:

„(14) Fel ha tal ma zást kap az élel mi szer biz ton sá gért fe -
le lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za az élel mi -
sze rek kel érint ke zés be ke rü lõ anya gok fel hasz ná lá sá nak
sza bá lya it.

(15) Fel ha tal ma zást kap a hon véd ele mért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs mi nisz ter -
rel, va la mint az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel együt tes
ren de let ben sza bá lyoz za a Ma gyar Hon véd ség élel mi szer -
biz ton ság gal kap cso la tos fel ada ta it.”
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2.  § Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy]
„a) a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben 

a vá sá ri, a pi a ci és a vá sár csar no ki áru sí tás köz egész ség -
ügyi-jár vány ügyi sza bá lya it,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

3.  § (1) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi
CLXXVI. tör vény 47.  §-a (2) be kez dé sé nek 19. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy ren de let ben 
ál la pít sa meg:]

„19. a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben a vá sá ri, a pi a ci és a vá sár csar no ki áru sí tás ál lat egész -
ség ügyi és élel mi szer-biz ton sá gi sza bá lya it;”
 (2) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.
tör vény 47.  §-a (2) be kez dé sé nek 21. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy ren de let ben 
ál la pít sa meg:]

„21. a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
az ál la tok szál lí tá sá ra vo nat ko zó kö zös sé gi jogi elõ írások
vég re haj tá sá val kap cso la tos ren del ke zé se ket;”

4.  § A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör -
vény 65.  §-ának (3)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a kör nye zet -
vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben
sza bá lyoz za

a) a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel -
hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé re, a nö vény vé dõ szer ha tó -
anya gok ra, a nö vény vé dõ sze rek osz tá lyo zá sá ra, tá ro lá sá -
ra, cso ma go lá sá ra, je lö lé sé re, szál lí tá sá ra, vissza adá sá ra,
vissza vé te lé re, a nö vény vé dõ sze rek kí sér le ti célú fel hasz -
ná lá sá ra és an nak fel té te le i re, va la mint a nö vény vé dõ szer
en ge dély fenn tar tá si díj ára és az en ge dé lye zé si el já rás dí -
já nak meg osz tá sá ra,

b) a ter més nö ve lõ anya gok en ge dé lye zé sé re, tá ro lá sá -
ra, for gal ma zá sá ra és fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat, to váb bá

c) az ál la ti hul la dé kok ból ké szí tett kom posz tok me zõ -
gaz da sá gi te rü le ten tör té nõ fel hasz ná lá sá nak fel té te le it.

(4) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a kör nye zet vé -
de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben
sza bá lyoz za a nö vény vé dõ szer rel szennye zett cso ma go ló -
esz kö zök hul la dé ká nak ke ze lé sé re vo nat ko zó rész le tes
szak mai sza bá lyo kat.

(5) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben
sza bá lyoz za a nö vény ben, nö vé nyi ter mék ben meg en ged -
he tõ nö vény vé dõ szer ma ra dék, il le tõ leg ter més nö ve lõ
anyag ból szár ma zó meg en ge dett to xi kus ve gyi anyag tar -
ta lom ér té ket.

(6) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy – a kör nye zet -
vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel és az adó po li ti ká ért fe le lõs

mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a nö vény vé del mi igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí ja kat ren de let ben sza bá lyoz za.”

5.  § (1) A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
35.  §-a a kö vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:

[A jog sza bály ban ha tás kö rük be utalt sza bály sér té si
ügyek ben a sza bály sér té si ha tó ság jog kö rét gya ko rol ják]

„j) az élel mi szer-biz ton sá gi szerv.”
 (2) A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
134.  §-a (2) be kez dé sé nek d)–e) pont ja he lyé be a kö vet -
kezõ ren del ke zés lép:

[Hely szí ni bír ság ki sza bá sá ra jo go sult]
„d) a 35.  § a)–h) és j) pont ja i ban fel so rolt szer vek ré -

szé rõl el já ró sze mély;
e) a ta laj vé del mi ha tó ság, az ál lat egész ség ügyi ha tó ság

erre fel jo go sí tott dol go zó ja;”

6.  § A ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá -
ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény
18.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„c) a meg en ge dett nél na gyobb mér ték ben a gyárt mány -

lap ban, il let ve a je lö lé sen vagy a kí sé rõ ok má nyon fel tün -
te tett ér té kek tõl el té rõ vagy a mi nõ sé gé ben ká ro sult ta kar -
mány ér ték csök ken té sé nek és a mi nõ ség vé del mi bír -
ságnak ki szá mí tá si mód ját, mér té két”
[ren de let ben sza bá lyoz za.]

7.  § (1) Ez a tör vény 2007. no vem ber 1-jén lép ha tály ba.
 (2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998. évi
XXVIII. tör vény 49.  §-a (4) be kez dé sé nek d) pont ja, a ta -
kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá ról és fel -
hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény 18.  §-a
(2) be kez dé sé nek d) pont ja, va la mint (2) be kez dé se
k) pont já nak „ , va la mint a mi nõ ség vé del mi bír ság ki szá -
mí tá sá nak mód ját és mér té két” szö veg ré sze.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kormány
245/2007. (IX. 25.) Korm.

r e n d e l e t e

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény végrehajtásával

kapcsolatos egyes finanszírozási, szerzõdéskötési
és eljárási kérdésekrõl  szóló

41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va, a kö -
tele zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi

21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2661



LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban,
va la mint az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXXII. tör vény 16.  §-a (14) be kez dé sé -
nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a követ -
kezõket ren de li el:

1.  §

Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény vég re haj tá sá val kap cso la tos
egyes fi nan szí ro zá si, szer zõ dés kö té si és el já rá si kérdé -
sekrõl  szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R.) az aláb bi 3/B.  §-sal egé szül ki:

„3/B.  § (1) Az össze vont szak el lá tás 2007. évi mó do sí -
tott elõ irány za tá ból az egész ség ügyi mi nisz ter ál tal a pénz -
ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben meg ha tá ro zott ke ret

a) 12 szá za lé ka ter hé re a kró ni kus fek võ be teg-szak el -
lá tást nyúj tó szol gál ta tók a 2007. áp ri lis, má jus és jú ni us
hó nap ra el szá molt tel je sít mény ará nyá ban,

b) 42,7 szá za lé ka ter hé re az ak tív fek võ be teg-szak el lá -
tást nyúj tó szol gál ta tók a 2007. áp ri lis, má jus és jú ni us
 hónapra je len tett és a tel je sít mény vo lu men-kor lát nél kül
el szá mol ha tó tel je sít mény ará nyos, az egyes szol gál ta tók
pénz ügyi hely ze te alap ján meg ál la pí tott szor zók sze rint
kor ri gált összeg nek meg fe le lõ,

c) 10 szá za lé ka ter hé re egyes or szá gos fel adat kö rû spe -
ci á lis in té ze tek, és a súly pon ti kór há zak – amennyi ben
a tel je sít mény vo lu men-kor lát és az ágy szám a 2007. már -
ci us 31-én és áp ri lis 1-jén ér vé nyes fi nan szí ro zá si szer zõ -
dés sze rin ti vál to zá sá nak ará nya nem éri el a 115 szá za lé -
kot – a 2007. áp ri lis, má jus és jú ni us hó nap ra je len tett és
a tel je sít mény vo lu men-kor lát nél kül el szá mol ha tó tel je sít -
mény ará nyá ban,

d) 1,3 szá za lé ka ter hé re a 3.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt
fel té te lek nek meg fe le lõ já ró be teg-szak el lá tást nyúj tó szol -
gál ta tók, a 2007. áp ri lis, má jus és jú ni us hó nap ra el szá molt 
tel je sít mé nyük ará nyá ban
ki egé szí tõ dí ja zás ban ré sze sül nek, mely nek össze gét az
OEP 2007. szep tem ber hó nap ban utal vá nyoz za.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ke ret 34 szá za lé ka ter hé re
a 3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg -
fe le lõ ak tív fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó szol gál ta tók,
a prog resszív be teg el lá tás 3.  § (4) be kez dé se sze rin ti szem -
pon tok figye lembe véte lével 2007. szep tem ber hó nap ban
ki egé szí tõ díj ban ré sze sül nek.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti ki egé szí tõ dí ja zás ban
ré sze sü lõ in téz mé nyek kö rét és a ki egé szí tõ dí ja zás együt tes
össze gét a 4. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

2.  §

Az R. az e ren de let mel lék le te sze rin ti 4. szá mú mel lék -
let tel egé szül ki.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

4.  §

Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har min ca dik
 napon ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

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)

Me gye Int kód Szol gál ta tó meg ne ve zé se

Egy sze ri
ki egé szí tõ

dí ja zás össze ge
(E Ft)

01 0764 Bet há nia Re hab. Ott hon
Ala pít.

1 028,2

01 1034 Kom ló, Vkh. Ri. 7 493,6

01 1049 Pécs, Ba ra nya me gyei Kór ház 62 660,3

01 1052 Mo hács, VKh. Ri. 32 956,6

01 1075 Szi get vár, VKh. Ri. 32 764,6

01 2912 Pé csi Tu do mány egye tem
OEKK

414 566,2

01 9014 Szo ci á lis Háló Egye sü let 776,0

01 A062 Leo Ami ci 2002 Ala pít vány 1 025,6

01 A316 Sik ló si Kór ház KHT 2 992,7

01 C252 INDIT Köz ala pít vány 1 342,8

01 E971 Be teg ápo ló Ir gal mas Rend 739,5

01 H770 Har kány, Zsig mon dy
Gyógyf. KHT

14 495,0

01 K221 KOVÁCSSZÉNÁJA,
Mér föld kõ Egye sü let

612,7

02 1084 Baja, VKh. Ri. 56 721,6

02 1122 Kecs ke mét, BKM Ön korm.
Kór há za

210 417,4

02 1129 Ka lo csa, VKh. Ri. 36 169,7

02 1135 Kis kun fél egy há za, Vkh. Ri. 15 882,4

02 E456 Kis kun ha las, Sem mel we is
Kh. KHT

71 443,2

03 1243 Oros há za, V. Egy. Gy.-M.
Int.

36 980,2

03 1248 Gyu la, Pán dy Kál mán
MKh. Ri.

176 319,4
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Me gye Int kód Szol gál ta tó meg ne ve zé se

Egy sze ri
ki egé szí tõ

dí ja zás össze ge
(E Ft)

03 1249 Bé kés csa ba, Rét hy Pál
VKh. Ri.

58 362,0

03 C927 Nagy szé nás, Bé kés M. Szoc.
Otth.

1 377,7

03 H573 Szar va si Sza korv. Eü. Szolg.
KFT.

920,2

04 1301 Ede lény, Koch Ró bert Kh. 11 569,7

04 1332 Izsó fal va, Pszich. Szakk. 6 495,4

04 1335 Ka zinc bar ci ka, VKh. 22 945,4

04 1349 Mis kolc, BAZ. M. Kh.
Egye te mi Okt.

270 945,7

04 1368 Ózd, Al má si Ba logh Pál Kh. 40 516,1

04 1393 Mis kolc, Sem mel we is
Kh. Ri. EOkt.

84 738,9

04 1394 Mis kolc, Szent Fe renc kór ház 13 475,7

04 1403 Szik szó, II. Rá kó czi F.
Kór ház

12 114,4

04 1407 Sá to ral ja új hely, Er zsé bet
VKh.

44 684,0

04 1430 Mis kolc, Di ós gyõ ri Kh. 34 236,0

04 3570 Mál tai Gon dos ko dás KHT 2 854,5

04 9152 Me zõ kö vesd, M. Re u ma KH. 13 221,2

05 1454 Hód me zõ vá sár hely, Er zsé bet
KH. R

26 639,0

05 1460 Makó, Dr. Di ósszi lá gyi S.
V. Kh.

20 622,6

05 1479 Sze ged MJV. Önk. Kór há za 53 190,3

05 1484 Deszk, Mell ka si Be tegs.
Szakkh.

23 364,8

05 1487 Szen tes, Cs. M. Önk.
dr. Bu gyi I. KH

76 929,5

05 2917 SZTE SZAOTE Cent rum,
Sze ged

359 354,5

05 3199 Sze ged, Dr. F.T.
Ifj. Drog centr.

238,0

06 1568 Szé kes fe hér vár, Szt. György
MKh

206 875,8

06 1583 Mór Vá ro si
Kór ház-Ren de lõ int.

5 841,5

06 A076 Si rály KHT 2 017,3

06 A124 MRE KIMM Drog te rá pi ás
Ott ho na

829,4

06 C975 Nap fény 2001 KHT 1 552,3

06 H681 Du na újv, Szent Pan ta le on Kh. 
KHT

101 812,9

07 1601 Csor na, Mar git Kh. 13 157,9

07 1630 Ka pu vár, Lum ni czer S.
Kh.-Ri.

13 722,3

07 1640 Gyõr, Petz A. Me gyei
Ok ta tó Kh.

184 418,5

07 1644 Mo son ma gya ró vár,
Ka ro li na Kh.

30 194,8

Me gye Int kód Szol gál ta tó meg ne ve zé se

Egy sze ri
ki egé szí tõ

dí ja zás össze ge
(E Ft)

07 1663 Sop ron MJV. Er zsé bet Kh.
DEOEC

62 858,0

07 2914 Sop ron, Ál la mi Sza na tó ri um 30 106,8

08 1683 Be rettyó új fa lu, Te rü le ti Kh. 48 100,3

08 1694 Deb re cen, Ke né zy Gy.
M. Kh.

120 943,1

08 2894 DE OEC, Deb re cen 541 909,0

08 C872 Hos pit KKT, Haj du ná nás 2 332,9

09 1806 Eger, Mark hot F. MKh. 128 465,0

09 2899 Mát rai Gyógy in té zet 22 228,6

09 H538 Gyön gyös, Bu gát P. Kh. Eü.
KHT.

33 663,9

09 K007 Hat va ni Kór ház Kft. 33 624,4

10 1865 Esz ter gom, Va sza ry Ko los
Kór ház

49 448,4

10 1869 Kis bér, Batt hy ány
Szak kór ház

5 427,9

10 1871 Ko má rom, Se lye Já nos Kh. 9 154,9

10 1876 Ta ta bá nya, Szt. Bor bá la
Kór ház

120 605,6

10 1883 Orosz lány, V. Sza korv. Ri. 3 303,6

10 1894 Tata, V-i Re hab. Szakkh.
és Ri.

7 071,9

10 A952 Ma gyar-Kék ke reszt
Egye sü let

1 227,1

10 C771 Hos pi ce Sze re tet szolg.
Ala pítv.

1 790,2

10 H615 Do ro gi Szt. Bor bá la Szakkh.
KFT

6 324,6

11 1903 Ba las sa gyar mat,
Dr. Ke nes sey Vkh.

42 693,7

11 1928 Sal gó tar ján, Szent Lá zár
M. Kh.

100 919,1

11 1945 Pász tó, Mar git Kór ház 6 789,1

12 1974 Ceg léd, Tol dy F. Kh. Ri. 67 023,4

12 2010 Ke re pes tar csa, Flór F. Kh. 117 347,3

12 2026 Nagy kõ rös V. Ö. Re hab.
Szakkh. Ri.

12 543,3

12 2049 Szent Ró kus Kór ház, Bp. 6 180,5

12 2073 Tö rök bál in ti
Tü dõ gyógy in té zet

39 074,5

12 2095 Vác, Já vorsz ky Ödön Vá ro si
Kh.

75 685,8

12 2911 POMÁZ, Gál fi Béla KHT 25 985,9

12 3066 M. M. Sz. Sz. Vác 5 132,3

12 A181 E. P. K. Re ha bi li tá ci ós
Ott hon

1 041,8

12 B305 Ve res egy ház, Misszió
Eü. Kp. KHT

2 787,6

12 C613 Eu rop-Med KFT, Bu da örs 2 952,9

12 C843 Se gí tõ Kéz Ala pít vány,
Gö döl lõ

847,7
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Me gye Int kód Szol gál ta tó meg ne ve zé se

Egy sze ri
ki egé szí tõ

dí ja zás össze ge
(E Ft)

12 E717 MH Ve rõ ce Be teg ott hon 6 466,0

12 E924 Tel ki Kór ház Egész ség ügyi
Kft.

2 736,3

12 H347 Szi get ha lom, Egy. Szoc.
G. Á. Int.

611,4

13 2137 Ka pos vár, Ka po si Mór
Ok ta tó Kh.

189 638,8

13 2146 Mar ca li, VKh. 24 623,8

13 2152 Nagy atád, VKh. 27 564,3

13 2162 Sió fok, VKh. 49 106,6

13 H192 Dió tö rés Ala pít vány 723,9

13 H275 Ka pos vá ri Egyet. Eg. tud.
Cent rum

7 381,7

14 2209 Fe hér gyar mat,
Szat már-Be re gi Kh.

50 810,6

14 2219 Nagy kál ló, M. Önk. Pszich.
Szakkh

24 727,1

14 2224 Nyír egy há za, Jósa A. Me gyei 
Kh.

320 960,7

14 2230 Kis vár da, Fel sõ-Sza bol csi
Kh.

54 499,5

14 2242 Má té szal ka, Te rü le ti Kór ház 46 145,2

15 2324 Szol nok, He té nyi G. MKh. 156 676,0

15 2377 Jász be rény, Er zsé bet Kh. Ri. 26 997,0

15 2378 Kar cag, Ká tai Gá bor Kh.-Ri. 42 010,2

15 8002 MÁV Kór ház és Rend int.,
Szol nok

13 124,7

15 C338 Kun he gyes, Eü. KHT 1 674,1

15 K126 Me zõ túr Vkh.-Ri. Eü. Szolg.
Kft.

11 424,2

16 2392 Bony hád, V. Kh. Ri. 4 566,4

16 2425 Szek szárd, Ba las sa J. M.-i
Kh.

154 340,4

16 4712 Dom bó vá ri Szent Lu kács
Eü. KHT

36 124,4

16 A132 KIMMTA Ala pít vány,
Zsib rik

895,3

17 2493 Mar ku sovsz ky Vas Me gyei
Kór ház

225 512,4

17 2524 Cell dö mölk, Ke me nes al jai
Kh.

10 258,6

17 2531 Sár vár, V. Kh. Ri. 8 825,8

17 E966 Kör mend, Dr. Batt hy á nyi
Kh. KFT

6 476,1

18 2535 Ajka, Ma gyar Imre Kór ház 43 255,4

18 2572 Veszp rém, Csol no ki F. M.
Kh. Ri.

148 050,9

18 2586 Pápa, Gr. Es ter há zy
Kh.-Sza kamb

28 059,9

18 2601 Far kas gye pû, M.
Tü dõ gyógy int.

19 844,0

18 2611 Zirc, V. Er zsé bet Kh. 3 415,0

Me gye Int kód Szol gál ta tó meg ne ve zé se

Egy sze ri
ki egé szí tõ

dí ja zás össze ge
(E Ft)

18 2893 Ba la ton fü red Ál la mi Kór ház 48 276,7

18 4184 Sü meg, Vá ro si KH-RI. 17 169,5

18 4816 Ba la ton fü re di Hon véd
Szív szan.

6 160,6

18 B054 Al ko hol-Drog se gély
Am bu lan cia

1 044,7

18 C149 Pan non Rep ro duk ci ós Int.
KFT

1 578,4

18 H505 Pa lo ta hosp KFT., Vár pa lo ta 6 554,6

18 K086 Dr. Deák J. Kh.
Gyógy bar lang Kft.

7 871,5

19 2703 Keszt hely, V. Kh. Ri. 21 007,9

19 2734 Za la eger szeg, M.-i jogú
Kór ház

151 825,2

19 2747 Nagy ka ni zsa, V. Kh. Ri. 81 435,1

19 4815 Hé ví zi HÉMORI Hon véd Kh. 15 405,8

19 H098 Hé víz, Szent A. Re u makh.
GyF. KHT

16 087,4

20 0711 Ol ta lom Ka ri ta tív Egye sü let 1 669,5

20 0765 HT MEDICAL CENTER
KFT.

2 086,3

20 2872 Bet hes da Gyer mek kór ház,
Bp.

16 908,6

20 2873 Baj csy-Zsi linsz ki Kór ház,
Bp.

137 028,7

20 2877 Heim Pál
Gyer mek kór ház-Rend. I.

68 613,0

20 2878 Szent Ist ván Kh.-Ri., Bp. 227 469,8

20 2879 Jáhn Fe renc Dél-Pes ti Kh.,
Bp.

146 484,6

20 2880 Szent Já nos Kór ház Ri., Bp. 185 505,7

20 2885 Szent Mar git Kór ház, Bp. 51 041,0

20 2886 Pé ter fy Sán dor u. Kór ház, Bp. 158 789,1

20 2887 Nyí rõ Gyu la Kór ház, Bp. 37 103,2

20 2889 Szent Imre Kór ház, Fõ vá ro si
Önk.

142 804,5

20 2890 Ká ro lyi Sán dor Kór ház, Bp. 74 140,0

20 2891 Uzso ki u. Kór ház, Bp. 202 143,4

20 2892 Vi seg rá di Re hab. Szak kór ház 14 690,4

20 2896 Gott se gen György Orsz.
Kard. Int.

128 461,5

20 2897 OKTPI 65 563,0

20 2902 OPNI 30 139,1

20 2903 OITI 53 504,5

20 2906 ONKI 257 105,0

20 2907 ORFI 25 775,0

20 2909 OBSI 57 353,5

20 2910 OSEI 5 338,6

20 2913 OORI 34 963,6

20 2915 Sem mel we is Egye tem 614 562,4

20 2916 Sváb he gyi Orsz. GyPF. Int. 409,5
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Me gye Int kód Szol gál ta tó meg ne ve zé se

Egy sze ri
ki egé szí tõ

dí ja zás össze ge
(E Ft)

20 4026 MAZSIHISZ, Bp. 15 879,2

20 5086 Ma gyar Hos pi ce Ala pít vány 773,5

20 5092 Bp.-i Mód szer ta ni Szoc. Kp.
és I.

3 567,8

20 6072 Bu da pes ti Szent Fe renc
Kór ház

3 432,8

20 7990 Va das kert Ala pít vány 4 049,0

20 8213 Em ber ba rát Ala pít vány 3 046,4

20 8714 KAÁLI In té zet KFT. 11 252,4

20 B311 Min dent a be te ge kért Ala pítv. 2 451,9

20 B439 Vas út Egész ség ügyi KHT 12 870,0

20 C030 Ste ri li tás KFT, XI. ker. 1 304,9

20 C069 Bu dai Ir gal mas Rend Kór ház
KHT

44 035,5

20 C247 For gács Int. Eü. Szolg. BT,
XX. k.

875,0

20 C278 Ke len Kór ház Kft. 609,1

20 E361 Se gély He lyett Esély Ala pítv. 2 263,5

20 H502 Bu dai Gyer mek kór ház és Ri.
KHT.

3 721,0

20 H915 Bu dai Egész ség köz pont Kft. 13 308,4

20 K403 ÁEK 232 764,9

Össze sen: 9 870 000,0

Kiegészítõ díjazásban részesülõ járóbeteg-szakellátást 
nyújtó szolgáltatók köre

Me gye Int kód Szol gál ta tó meg ne ve zé se

Egy sze ri
ki egé szí tõ

dí ja zás
össze ge
(E Ft)

02 1113 DUNAVECSE Vá ro si
Ön kor mány zat

1 175,5

02 1136 Kis kõ rös, V. Sza korv. Ri. 1 161,9

02 B038 Bá csal má si Eü. Szolg. KFT 1 816,4

03 0668 VIS MEDICA KFT 1 478,8

03 1191 Bé kés, V. Egy. Eü. Int. 3 729,9

03 1207 Gyo ma end rõd, Eü. és Szoc.
Int. G.

1 758,1

03 H573 Szar va si Sza korv. Eü. Szolg.
KFT.

2 933,6

04 1345 Ti sza új vá ros, V. Ri. 4 576,4

04 1355 Me zõ kö vesd Ri. 3 014,4

04 1391 Sá ros pa tak, V. Ri. 2 765,9

04 1400 Sze rencs, ESZEI 3 880,2

05 1444 Csong rád, Dr. Szar ka Ö. Egy. 
Eü. I.

1 950,5

05 B169 Kis te le ki Eü. KHT 2 384,3

Me gye Int kód Szol gál ta tó meg ne ve zé se

Egy sze ri
ki egé szí tõ

dí ja zás
össze ge
(E Ft)

06 H059 Bics kei Eü. Közp. Szolg.
KFT

6 112,2

08 1710 Haj dú szo bosz ló, V. Egy. Eü.
Int.

2 259,1

08 1737 Püs pök la dány, V. Egy. Eü.
Int.

1 879,0

09 1842 He ves, V. Eü. Szolg. 1 923,4

09 3245 Fü ze sa bony, Eü. Köz pont 743,2

10 1883 Orosz lány, V. Sza korv. Ri. 3 555,2

10 E226 Do ro gi Szt. Bor bá la KHT. 2 886,4

12 1966 Aszód, Sza korv. Ri. 1 587,0

12 1980 Dr. Ha lász G. Sza korv. Ri.
Da bas

6 794,5

12 1984 Du na ke szi Vá ros Sza korv.
R.I.

2 904,9

12 1996 Gyöm rõ, Szak or vo si
Ren de lõ int.

1 749,8

12 1999 Gö döl lõ, Tor may Ká roly Eü.
Közp.

3 692,1

12 2023 Mo nor Szak or vo si
Ren de lõ int.

3 816,0

12 2027 Nagy ká ta, Sza korv. Ri. 2 698,0

12 2041 Pi lis vö rös vár, Sza korv. Ri. 2 764,4

12 2052 Szent end re, Egész ség ügyi Int. 4 194,3

12 2057 Szi get szent mik lós, Sza korv.
Ri.

7 386,0

12 2090 Ve csé si Egész ség ügyi
Szol gá lat

4 303,0

12 2103 Érd, Szak or vo si
Ren de lõ in té zet

7 219,1

12 3041 Rác ke ve, Szak or vo si
Ren de lõ int.

2 384,3

12 3370 Szob, Szak or vo si Ren de lõ 511,3

12 B305 Ve res egy ház, Misszió Eü.
Kp. KHT

2 043,7

12 C613 Eu rop-Med KFT, Bu da örs 9 316,5

12 H199 Men For Care KFT 3 532,1

13 3205 Barcs, Já ró be teg el lá tó In tézm. 1 761,2

13 A216 Fo nyód Eü. KHT 2 645,5

15 2344 Kun szent már ton, Vá ro si. Eü.
Kp.

870,6

15 2372 Tö rök szent mik lós, Egy Gy-M 
Int.

2 036,0

16 2436 Paks, Ren de lõ in té zet 2 521,8

19 2723 Len ti, Dr. He tés F. Sz. Ri. 1 283,5

Össze sen: 130 000,0”
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A Kormány
248/2007. (IX. 26.) Korm.

r e n d e l e t e

a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló
 1997. évi LXXXIII. tör vény 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

A Kor mány a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé -
nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.) a követ kezõ új
12/C.  §-sal egé szül ki:

„12/C.  § (1) Az in téz mé nyi vá ró lis tát ve ze tõ egész ség ügyi
szol gál ta tó ha von ta, leg ké sõbb a hó nap elsõ mun ka nap ját kö -
ve tõ 2. na pig elekt ro ni kus for má ban tá jé koz tat ja az Egész -
ség biz to sí tá si Fel ügye le tet (a továb biak ban: Fel ügye let)
 arról, hogy az in téz mé nyi vá ró lis ta alap ján nyúj tott el lá tá so -
kat mek ko ra idõ tar ta mon be lül tud ja el vé gez ni a hó nap elsõ
mun ka nap já tól szá mít va. Amennyi ben az egész ség ügyi szol -
gál ta tó nem ve zet in téz mé nyi vá ró lis tát, er rõl a tény rõl, va la -
mint ar ról, hogy az 1/A. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
el lá tá so kat mek ko ra idõ tar ta mon be lül tud ja el vé gez ni a
hóna p elsõ mun ka nap já tól szá mít va, ér te sí ti a Fel ügye le tet.

(2) Amennyi ben a szol gál ta tó az (1) be kez dés sze rin ti
tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, a Fel ügye let
 errõl – a szol gál ta tók jegy zé ké nek meg kül dé sé vel – a
hóna p 15. nap já ig ér te sí ti az OEP-et.”

2.  §

A Vhr. az e ren de let mel lék le te sze rin ti 1/A. szá mú mel -
lék let tel egé szül ki.

3.  §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
R.) a kö vet ke zõ új 4/B.  §-sal egé szül ki:

„4/B.  § Ha a szol gál ta tó a Vhr. 12/C.  §-a (1) bekezdé -
sében meg ha tá ro zott tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gét nem

teljesíte tte, a tárgy hó nap ra vo nat ko zó fi nan szí ro zá si
összeg 98%-ára jo go sult.”

4.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba az zal,
hogy

a) a Vhr. e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott 12/C.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le zett sé get elsõ íz ben
2007. ok tó ber 15. nap já ig,

b) a Vhr. e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott 12/C.  §-ának
(2) be kez dé se sze rin ti ér te sí té si kö te le zett sé get elsõ íz ben
2007. ok tó ber 25. nap já ig
kell tel je sí te ni.

(2) 2007. de cem ber 31-én a ha tá lyát vesz ti
a) e ren de let; va la mint
b) a Vhr. e ren de let
ba) 1.  §-ával meg ál la pí tott 12/C.  §-a,
bb) 2.  §-ával és mel lék le té vel meg ál la pí tott 1/A. szá mú 

mel lék le te;
c) az R. e ren de let 3.  §-ával meg ál la pí tott 4/B.  §-a.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 248/2007. (IX. 26.) Korm. rendelethez

„1/A. számú melléklet
 a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez

Szak ma El lá tás

Sze mé szet szür ke há lyog mû té tei

Ideg se bé szet, or to pé dia ge rinc sta bi li zá ló mû té tei

Or to pé dia (ge rinc se bé szet) ge rinc de for mi tás mû té tei

Or to pé dia – co xarth ro sis mû té ti
meg ol dá sa
(csí põp rot hé zis),

– térd ízü le ti arth ro sis
mû té ti meg ol dá sa
(térdprotézis)

Kar di o ló gia di ag nosz ti kus
ka té te re zé sek

Nõ gyó gyá szat elek tív mû té tek (a méh
jó in du la tú da ga na ta)

Fül-orr-gé ge gyó gyá szat elek tív mû té tek (orr sö vény
mû té tei)

Kép al ko tó di ag nosz ti ka CT, MRI vizs gá la tok
,,
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A Kormány
250/2007. (IX. 26.) Korm.

r e n d e l e t e

a minõségi és hatékony gyógyszerrendelés
ösztönzésérõl  szóló

17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és
gyó gyá sza ti se gé desz köz-el lá tás, va la mint a gyógyszer -
forgalmazás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi
XCVIII. tör vény (a továb biak ban: Gyftv.) 77.  §-ának
(1) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
fog lalt fel adat kör ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés ösztön zé -
sérõl  szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R.) a kö vet ke zõ 8/A.  §-sal egé szül ki:

„8/A.  § Az e ren de let 6.  §-ában fog lalt, a vissza té rí té si kö -
te le zett sé get meg ál la pí tó ren del ke zé se ket a 2008. már ci us
31-ét köve tõen ki vál tott vé nyek ese té ben kell al kal maz ni.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép
 hatályba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
8.  §-ában az „az zal, hogy a vissza té rí té si kö te le zett sé get
meg ál la pí tó 6.  §-ban fog lalt ren del ke zé se ket az OEP elsõ
al ka lom mal – a 2007. utol só ne gyed évé ben ki ál lí tott és ki -
vál tott vé nyek ese té ben – 2008. ja nu ár 1-jé tõl al kal maz za” 
szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha -
tályát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
266/2007. (X. 10.) Korm.

r e n d e l e t e

az egyes egészségbiztosítással összefüggõ
kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va, a kö -
telezõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi

LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban
és az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény 16.  §-a (14) be kez dé sé nek
f) pont já ban, va la mint az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi
CLIV. tör vény 247.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Kr.) 22.  §-a (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„(3) A MEP szer zõ dést köt het fo gya ték kal élõ gyer me -
kek és fel nõt tek el lá tá sá ra Bu da pes ten heti 90, me gyén -
ként összes sé gé ben heti 45-45 fo gá sza ti óra szám ra. Ez a
fel adat a fog or vo si kör zet mû köd te té se mel lett csök ken tett 
fo gá sza ti óra szám ban, de leg alább heti 6 órá ban is ellát -
ható. Az el lá tást nyúj tó havi alap díj ra jo go sult a ren del ke -
zés re ál lás ra és a spe ci á lis te vé keny ség re te kin tet tel.
Az alap díj ren de lé sen ként – ön ál ló szer ve ze ti egy ség kód -
dal ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé gen ként – heti 45 óra ren -
de lé si idõ ese tén 12 000 kor cso por tos pont szám nak meg -
fe le lõ összeg, en nél ala cso nyabb heti ren de lé si idõ ese tén
az összeg idõ ará nyos ré sze.”

(2) A Kr. 22.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Fo gá sza ti alap el lá tás kö ré be tar to zó sür gõs sé gi el -
lá tás ra a 23.  § (3) be kez dé se sze rin ti fel té te lek kel

a) a fõ vá ros ban leg fel jebb hat,
b) a 20 000 fõt meg ha la dó la kos ság szá mú települé -

seken leg fel jebb egy,
c) a b) pont alá nem tar to zó te le pü lé sek bár mi lyen jel -

legû be vo ná sá val 20 000 fõt meg ha la dó la kos ság szám
eseté n leg fel jebb egy,
va la mint az e ren de let ha tály ba lé pé se kor is mû kö dõ ügye -
le ti szol gá lat ra köt he tõ fi nan szí ro zá si szer zõ dés.”

2.  §

A Kr. 27.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben meg ha tá roz ha tó a
szol gál ta tó ál tal nyújt ha tó szol gál ta tá sok köre, il let ve
mennyi sé ge, a tel je sí tés idõ be li üte me zé se és a több let tel -
je sít mény el szá mo lá sá nak mér té ke (a továb biak ban: szol -
gál ta tás vo lu men). A já ró be teg-szak el lá tás ra és a 32.  § sze -
rin ti CT, MRI vizs gá la tok ra vo nat ko zó an az el szá mol ha tó
tel je sít mény mennyi sé gét (a továb biak ban: tel je sít mény -
vo lu men) szol gál tat ón ként éves szin ten – az el lá tá si igé -
nyek vál to zá sá nak figye lembe véte lével havi bon tás ban –
kell meg ha tá roz ni, az R. sze rint kü lön jel zés sel el lá tott
szer ve zett nép egész ség ügyi célú on ko ló gi ai szû rõ vizs gá -
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la tok, és a kü lön jog sza bály sze rin ti új szü lött ko ri örök lõ dõ 
anyag cse re be teg sé gek szû ré sé nek ki vé te lé vel. Az ak tív
fek võ be teg-szak el lá tás te kin te té ben a szü lés mint ese -
mény ki vé te lé vel a tel je sít mény vo lu ment – a 27/A.  §-ban
fog lal tak figye lembe véte lével – szol gál tat ón ként havi
bon tás ban kell meg ha tá roz ni.”

3.  §

A Kr. 27/A.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(7) Az (5) be kez dés sze rin ti el szá mo lás nál a szolgál -
tató összes tel je sít mény vo lu me nén be lül

a) az on ko ló gi ai,
b) a kar di o ló gi ai,
c) a tra u ma to ló gi ai,
d) a cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá sza ti

el lá tás ra ér vé nyes tel je sít mény vo lu ment el kü lö ní tet ten
kell meg ha tá roz ni és össze von tan kell ke zel ni. Az egyes
pon tok ban meg ha tá ro zott ér té kek egy más kö zött, in téz mé -
nyen be lül át cso por to sít ha tók az Eftv. ren del ke zé se i nek
figye lembe véte lével, a be teg el lá tás ér de ke it szem elõtt
tart va. Amennyi ben az el kü lö ní tett tel je sít mény vo lu men
nem elég sé ges a fel me rü lõ szük ség le tek ki elé gí té sé re, ak kor
a fel me rü lõ több let igényt az a)–d) pont ban meg ha tá ro zott
te vé keny sé gek kö ré ben az összes tel je sít mény vo lu me nen
be lül nem ne ve sí tett vo lu men ter hé re kell biz to sí ta ni.”

4.  §

(1) A Kr. 40.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be az aláb bi
szö veg rész lép:

„(9) Nap pa li kór há zi el lá tás
a) fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó szol gál ta tó ese té ben

az osz tá lyos hát tér ágy szá ma sze rint el lát ha tó be teg szám
50 szá za lé ká ig,

b) az adott te vé keny ség re mû kö dé si en ge déllyel és fi -
nan szí ro zá si szer zõ dés sel ren del ke zõ, já ró be teg-szak el lá -
tást nyúj tó szol gál ta tó ese té ben az in téz mény sa ját TVK-ja 
ke re te in be lül,

c) já ró- és fek võ be teg-szak el lá tást egy aránt nyúj tó
szol gál ta tó ese té ben az in téz mény já ró be teg-szak el lá tá si
TVK-ja ter hé re is
je lent he tõ.”

(2) A Kr. 40.  §-a az aláb bi (10) be kez dés sel egé szül ki:
„(10) Nap pa li kór há zi el lá tás a (9) be kez dés b) és

c) pont ja sze rin ti eset ben a tar tó san (leg alább 3 hó nap) ki -
hasz ná lat lan TVK-nak meg fe le lõ tel je sít mény ere jé ig je -
lent he tõ.”

(3) A Kr. 40.  §-a az aláb bi (11) be kez dés sel egé szül ki,
ez zel egy ide jû leg a je len le gi (11)–(13) be kez dé sek szá mo -
zá sa (12)–(14) be kez dés re vál to zik:

„(11) A (9) be kez dés sze rin ti tel je sít mény 0,7-es szor -
zó val szá mol ha tó el. Nem szá mol ha tó el tel je sít mény
heti pi he nõ nap ra, va sár nap ra és mun ka szü ne ti na -
pokra.”

5.  §

Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
361/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
8.  §-a az aláb bi (6) be kez dés sel egé szül ki, ez zel egyide -
jûleg a je len le gi (6)–(12) be kez dé sek szá mo zá sa
(7)–(13) be kez dés re vál to zik:

„(6) Amennyi ben a RET az (1) be kez dés sze rin ti be -
fo ga dá si ké rel met nem vé le mé nye zi vagy nem tá mo gat -
ja, a mi nisz ter a ka pa ci tás bõ ví té si ké re lem el bí rá lá sa ér -
de ké ben az el lá tá si ér dek fenn ál lá sá nak el dön té sé hez
meg ké ri az ÁNTSZ vé le mé nyét. Amennyi ben az el lá tá si 
ér dek fenn áll, a mi nisz ter 10 na pon be lül gon dos ko dik a
(4) be kez dés ben fog lalt pénz ügyi ha tás vizs gá lat el ké -
szí té sé rõl, majd azt – a be fo ga dás sal kap cso la tos ja vas -
la tá val együtt – ha la dék ta la nul meg kül di a pénzügy -
miniszternek.”

6.  §

Az egész ség ügyi szol gál ta tás gya kor lá sá nak ál ta lá nos
fel té te le i rõl, va la mint a mû kö dé si en ge dé lye zé si el já rás ról
 szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. ren de let 14.  §-ának (1) be -
kez dé se az aláb bi mon dat tal egé szül ki:

„Ha az egész ség ügyi ha tó ság a mû kö dé si en ge dély mó -
do sí tá sá ra okot adó kö rül mény rõl hi va tal ból ér te sül, a mû -
kö dé si en ge délyt hi va tal ból mó do sít ja.”

7.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ ötö dik na pon lép ha tály ba.

(2) Az 1., 2., 3. és 4.  §-ok az e ren de let ki hir de té sé tõl
szá mí tott har min ca dik na pon lép nek ha tály ba az zal, hogy
azok ren del ke zé se it az 1., 3. és 4.  §-ok te kin te té ben a 2008. 
feb ru ár havi ki fi ze té sek re, a 2.  § te kin te té ben a 2008. ja -
nuár havi ki fi ze té sek re kell elõ ször al kal maz ni.

(3) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ negy ve ne dik
napo n ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a Kr. 30/A.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban
az „a kö ve te lés le jár tá tól szá mí tott 60 na pon be lül” szö -
veg rész he lyé be az „a kö ve te lés le jár tá tól szá mí tott 30 na pon
be lül”,

b) az R. 8.  §-ának e ren de let 5.  §-a sze rint át szá mo zott

ba) (7) be kez dé sé ben az „az (5) be kez dés sze rin ti ja -
vas lat” szö veg rész he lyé be az „az (5) vagy (6) be kez dés
sze rin ti ja vas lat”,

bb) (8) be kez dé sé ben az „A mi nisz ter ha la dék ta la nul
ér te sí ti” szö veg rész he lyé be az „A mi nisz ter a pénz ügy mi -
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nisz ter (7) be kez dés sze rin ti ér te sí té sé nek be ér ke zé sét
köve tõen ha la dék ta la nul ér te sí ti”,

bc) (9) be kez dé sé ben az „A (7) be kez dés ben fog lalt ér -
te sí tést” szö veg rész he lyé be az „A (8) be kez dés ben fog lalt
ér te sí tést”,

c) az R. 15.  §-a (2) be kez dé sé ben az „A 8.  § (12) be kez -
dé se alap ján” szö veg rész he lyé be az „A 8.  § (13) bekez -
dése alap ján”
szö veg rész lép.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
1073/2007. (IX. 26.) Korm.

h a t á r o z a t a

a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi
Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/B.  §-ának (5) be kez dé sé re és az állam -
háztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes
kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi
LXV. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 1.  §-ának (2) be kez -
dé sé re fi gye lem mel

a) ala pí tói jog kö ré ben mó do sít ja a Be teg jo gi, El lá tott -
jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát;

b) fel hív ja a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert, hogy az 
Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé -
te le ér de ké ben az Ala pí tó kép vi se le té ben a szük sé ges in -
téz ke dé se ket te gye meg;

Ha tár idõ: azon nal

c) el ren de li, hogy a Tv. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont -
ja vég re haj tá sa ér de ké ben az érin tett mi nisz te rek gon dos -
kod ja nak az Ala pí tó Ok irat mó do sí tás sal egy be szer kesz -
tett szö ve gé nek a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te -
lé rõl.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: a mó do sí tott Ala pí tó Ok irat bí ró sá gi 
 nyil ván tar tás ba vé te lé rõl  szóló ha tá ro zat
 jog erõ re emel ke dé sét köve tõen azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

III. RÉSZ
Egész ség ügyi mi nisz te ri ren de le tek 

és uta sí tá sok

Az egészségügyi miniszter
41/2007. (IX. 19.) EüM

r e n d e l e t e

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak,
továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési,

szolgálati és nyilvántartási rendjérõl

A biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyógyá -
szatisegédeszköz-ellátás, va la mint gyógy szer for gal ma zás
 általános sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény
(a továb biak ban: Gyftv.) 77.  § (2) be kez dés a), d), f) és
g) pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

A ren de let ha tá lya – tu laj do ni for má tól füg get le nül – a
Gyftv. 3.  §-ának p)–s) pont ja i ban meg ha tá ro zott gyógy -
szer tá rak ra ter jed ki.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) szak te vé keny ség: a gyógy szer ké szí té se, vizs gá la ta,

kész le te zé se, el len õr zé se, tá ro lá sa, va la mint szak mai tá jé -
koz ta tás sal tör té nõ ki adá sa, to váb bá a gyógy sze ré szi gon -
do zás és ta nács adás;

b) funk ci o ná lis he lyi ség: az a) pont sze rin ti egyes
gyógy sze ré szi szak te vé keny sé gek ki zá ró la gos cél já ra
szol gá ló, ön ál ló lég tér rel ren del ke zõ he lyi ség;

c) of fi ci na: a gyógy szer tár – ide nem ért ve a ké zi gyógy -
szer tá rat – be teg for ga lom bo nyo lí tá sá ra, gyógy szer ki adás ra
szol gá ló he lyi sé ge;

d) vé nye zõ: egye di ma giszt rá lis gyógy sze rek ké szí té sé re
szol gá ló he lyi ség, he lyi ség rész let;

e) la bo ra tó ri um: a gyógy szer anya gok vizs gá la tá ra,
 valamint ma giszt rá lis gyógy sze rek el len õr zé sé re, ké szí té -
sé re szol gá ló he lyi ség;

f) ta nács adó he lyi ség: a be teg sé gek meg elõ zé sét szol -
gá ló fel vi lá go sí tó, ta nács adó te vé keny ség, va la mint a
gyógy sze ré szi gon do zá si szak te vé keny ség foly ta tá sá nak
hely szí ne;

g) köz te rü let: az épí tett kör nye zet rõl  szóló kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott te rü let, to váb bá a be vá sár ló köz -
pon tok par ko lás ra, va la mint az egyes üz le tek meg kö ze lí té -
sé re szol gá ló te rü le tei;

h) mû kö dé si en ge dély: a Gyftv. 48.  §-ának (1) be kez dé se 
sze rin ti en ge dély;
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i) szol gá la ti rend: az az idõ tar tam, amely alatt a gyógy -
szer tár gyógy szer ki adá si és gyógy szer ké szí té si te vé keny -
sé get vé gez, ide ért ve a nyit va tar tá si, ké szen lé ti és ügye le ti
idõt;

j) ste ril: összes élõ (pa to gén és apa to gén) mik ro or ga -
niz mus tól men tes;

k) aszep ti kus: csí ra sze gény, pa to gén mik ro or ga niz -
mus tól men tes;

l) imp le á lás: gyógy sze rek nek a gyógy szer tá ri áll vány -
edé nyek be, tá ra edé nyek be tör té nõ be töl té se;

m) ma giszt rá lis gyógy szer: az em be ri al kal ma zás ra ke -
rü lõ gyógy sze rek rõl és egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá -
lyo zó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör -
vény 1.  §-ának 2. pont ja sze rin ti gyógy szer.

(2) Az épí té sze ti fo gal mak te kin te té ben (kü lö nö sen az
aka dály men tes ség, a szél fo gó, a he lyi ség, a be já ra ti zsi lip
fo gal ma ese tén) – ha e jog sza bály el té rõ meg ha tá ro zást
nem tar tal maz – az épí tett kör nye zet rõl  szóló kü lön jog sza -
bá lyok ban fog lalt ér tel me zõ ren del ke zé se ket kell al kal -
maz ni.

A KÖZFORGALMÚ, FIÓK- ÉS KÉZIGYÓGYSZERTÁR
MÛKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK

Közforgalmú gyógyszertár

3.  §

(1) A köz for gal mú gyógy szer tár mû köd te tõ jé nek a
gyógy szer tár ban vég zett szak te vé keny sé gek hez kü lön
jog sza bály ban meg ál la pí tott ké pe sí tés sel ren del ke zõ szak -
sze mély ze tet olyan lét szám ban kell biz to sí ta nia, hogy az
egyes szak te vé keny sé get vég zõ sze mély heti összes mun -
ka vég zés re for dí tott mun ka ide je a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, va la mint az egyéb
 külön jog sza bá lyok mun ka- és pi he nõ idõ re vo nat ko zó elõ -
írá sa i nak meg fe lel jen.

(2) A gyógy szer tár mû köd te tõ je a köz for gal mú gyógy -
szer tár ban nyit va tar tá si és ügye le ti idõ ben gyógy sze ré szi
je len lé tet biz to sí ta ni kö te les.

(3) Egy gyógy sze résszel mû kö dõ és az adott te le pü lés
gyógy szer el lá tá sát egye dül biz to sí tó gyógy szer tár ban,
 valamint fi ók gyógy szer tár ban a gyógy szer tár ban al kal ma -
zott szak asszisz tens a gyógy sze rész ide ig le nes tá vol lé te
alatt ki zá ró lag az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek 
for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM ren -
de let 4. szá mú mel lék le te sze rin ti, gyógy szer tá ron kí vül is
for gal maz ha tó gyógy sze re ket, va la mint a gyógy szer tár ban 
for gal maz ha tó ter mé kek rõl  szóló 43/1996. (XI. 29.) NM
ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti, gyógy szer tár ban is
for gal maz ha tó ter mé ke ket szol gál tat hat ja ki.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti nyit va tar tás leg fel jebb heti
há rom órát te het ki, a gyógy sze rész ide ig le nes tá vol lé tét
a re gi o ná lis tisz ti fõ gyógy sze rész nek be kell je len te ni.

(5) A (3) be kez dés sze rin ti nyit va tar tás ról a be te get
a gyógy szer tár be já ra tá nál jól lát ha tó he lyen tá jé koz -
tatni kell.

4.  §

(1) A köz for gal mú gyógy szer tár nak szél fo gó val el lá tott
aka dály men tes be teg for gal mi és et tõl el kü lö ní tett gaz da -
sá gi be já rat tal kell ren del kez nie. A be teg for gal mi be já ra -
tot úgy kell ki ala kí ta ni, hogy az köz út ról vagy köz te rü let -
rõl meg kö ze lít he tõ le gyen. A be já rat nál jel zõ csen gõt vagy
ka pu te le font és ki adó ab la kot kell ki ala kí ta ni, az of fi ci ná -
nak és a ki adó ab lak nak a be teg szá má ra – ügye le ti szol gá -
lat ra kö te le zés ese tén is – aka dály men te sen meg kö ze lít he -
tõ nek kell len nie.

(2) A ki adó ab la kon ke resz tül tör té nõ gyógy szer ki szol -
gál ta tás ra a mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott mó don
ügye le ti vagy ké szen lé ti idõ ben van le he tõ ség.

(3) A köz for gal mú gyógy szer tár nak he lyet adó épü let
hom lok za tán, il let ve amennyi ben a gyógy szer tár be teg for -
gal mi be já ra ta zárt bel sõ tér be nyí lik, be já ra tá nál a
„Gyógy szer tár” fel ira tot jól lát ha tó he lyen kell el he lyez ni.
A hom lok za ton el he lyez he tõ a gyógy szer tár mû kö dé si
 engedélyében sze rep lõ egye di el ne ve zés is.

(4) A köz for gal mú gyógy szer tár be teg for gal mi be já ra -
tá nál jól lát ha tó he lyen és jól ol vas ha tó mó don je lez ni kell
a szol gá la ti ren det, el ér he tõ sé get, va la mint a leg kö ze leb bi
fo lya ma to san nyit va tar tó, vagy ké szen lé ti, ügye le ti szol -
gá la tot tel je sí tõ köz for gal mú gyógy szer tár cí mét és te le -
fon szá mát.

(5) Amennyi ben a köz for gal mú gyógy szer tár be teg for -
gal mi be já ra ta zárt bel sõ tér be nyí lik, a szél fo gó elhagy -
ható. A be teg for gal mi be já ra tot úgy kell ki ala kí ta ni, hogy
az ügye le ti és a ké szen lé ti idõ tel je sít he tõ le gyen ak kor is,
ha a be teg for gal mi be já rat zárt bel sõ tér be nyí lik.

5.  §

(1) A köz for gal mú gyógy szer tár hasz nos alap te rü le te
– a (2) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével – leg -
alább 80 m2.

(2) A szak te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges he lyi sé -
gek és azok nak a hasz nos alap te rü let bõl szá mí tott alap te -
rü le te:

a) of fi ci na ese tén mi ni mum 20 m2;

b) vé nye zõ ese tén mi ni mum 8 m2;

c) la bo ra tó ri um ese tén mi ni mum 12 m2;

d) rak tár ese tén mi ni mum 10 m2.

(3) A vé nye zõ, va la mint a la bo ra tó ri um kö zös he lyi ség -
ben ak kor mû köd het, ha a kö zös he lyi ség alap te rü le te leg -
alább 18 m2.
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(4) A (2) be kez dés ben fog lal ta kon túl a köz for gal mú
gyógy szer tár ban ta nács adó he lyi sé get, mo so ga tót, vala -
mint ad mi niszt rá ci ós, ügye le ti és szo ci á lis cél ra szol gá ló
he lyi sé ge ket kell biz to sí ta ni.

6.  §

(1) Of fi ci ná nak az a he lyi ség al kal mas, amely vi lá gos,
szá raz, fût he tõ és szel lõz tet he tõ, va la mint pa do za ta rés -
men tes. A gyógy szer tár of fi ci ná já ban a gyógy szer ki adást
oly mó don kell biz to sí ta ni, hogy a be te gek, vá sár lók egy -
más ról il le ték te le nül ne jut has sa nak be teg sé gük kel össze -
füg gõ in for má ci ó hoz. Az of fi ci ná ban a vá ra ko zás he lyét
en nek meg fele lõen jól lát ha tó an kell je lez ni. A be te ge ket,
vá sár ló kat en nek be tar tan dó sá gá ról jól lát ha tó fi gyel mez -
te tõ fel ira ton kell tá jé koz tat ni.

(2) Az of fi ci ná ban jól lát ha tó he lyen ki kell füg gesz te ni
a gyógy szer tár mû kö dé si en ge dé lyét és a 21.  §-ban meg ha -
tá ro zott, ma giszt rá lis gyógy szer ké szí té si fel ada tok el lá tá -
sá ra irá nyu ló meg ál la po dás egy pél dá nyát.

(3) Az of fi ci na és a ta nács adó he lyi ség kö zös he lyi ség -
ben ak kor he lyez he tõ el, va la mint fel vi lá go sí tó, ta nács adó
te vé keny ség mint gyógy sze ré szi gon do zá si szak te vé keny -
ség az of fi ci ná ban ak kor vé gez he tõ, ha a kö zös he lyi ség
alap te rü le te leg alább 25 m2, va la mint a ta nács adó-gon do -
zó te vé keny ség he lye a be teg for ga lom tól el kü lö ní tett és a
négy szem köz ti kon zul tá ció le he tõ sé ge biz to sí tott.

(4) Az of fi ci ná ban le mos ha tó, fer tõt le ní tõ sze res tisz tí -
tás ra, vegy sze res ke ze lés re al kal mas tá rát kell el he lyez ni.
A be ren de zést úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a mun ka te rü let és
a be teg for gal mi rész el kü lö ní tett le gyen. A gyógyszer -
kiadó he lyet a gyógy szer biz ton sá gi szem pon tok ra fi gye -
lem mel úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a ki adást vég zõ gyógy -
sze rész, szak asszisz tens szük ség ese tén köz vet le nül meg -
kö ze lít hes se a be teg for ga lom cél já ra szol gá ló he lyi ség -
részt.

(5) Az of fi ci ná ban ivó vi zet és eh hez po ha rat kell biz to -
sí ta ni.

7.  §

Vé nye zõ nek olyan he lyi ség al kal mas, amely vi lá gos,
szá raz, szel lõz tet he tõ, pa do za ta rés men tes, bú tor za ta, il let ve
fal fe lü le te az ajtó ma gas sá gá ig vegy sze re sen tisz tít ha tó.

8.  §

(1) La bo ra tó ri um nak olyan he lyi ség al kal mas, amely
 világos, szá raz, szel lõz tet he tõ, pa do za ta rés men tes, bú tor -
za ta, il let ve fal fe lü le te az ajtó ma gas sá gá ig vegy sze re sen
tisz tít ha tó.

(2) A la bo ra tó ri um ban vég zett szak te vé keny sé gek elõ -
írásait a ha tá lyos Ma gyar és Eu ró pai Gyógy szer könyv

(a továb biak ban együtt: Gyógy szer könyv), a Szab vá nyos
Vény min ták (FoNo) gyûj te mé nye (a továb biak ban: FoNo),
a Gyógy szer el lá tá si Gyógy sze ré sze ti Szak mai Kol lé gi um
és a Kli ni kai-Kór há zi Gyógy sze ré sze ti Szak mai Kol lé gi -
um szak mai irány el vei, va la mint az Or szá gos Gyógy sze ré -
sze ti In té zet (a továb biak ban: OGYI) mód szer ta ni le ve lei
és szak mai irány el vei rög zí tik.

9.  §

(1) Rak tár nak az a he lyi ség al kal mas, amely nek pa do -
zata rés men tes, és amely ben a gyógy szer tár ál tal forgal -
mazott ter mé kek szak sze rû tá ro lá sa biz to sí tott.

(2) Gyógy sze rek tá ro lá sa so rán
a) biz to sí ta ni kell
aa) a kü lön jog sza bály sze rint for ga lom ba ho za tal ra

en ge dé lye zett gyógy sze rek ese tén a for ga lom ba ho za ta li
en ge dély ben,

ab) ma giszt rá lis gyógy sze rek ese tén a Gyógy szer -
könyv ben, il let ve a Fo No-ban,

ac) gyógy szer anya gok ese té ben a Gyógy szer könyv ben
a hõ mér sék let re, a fény vi szo nyok ra és a nedvességtar -
talomra meg ha tá ro zott kö rül mé nye ket;

b) rend sze re sen el len õriz ni kell a fel hasz nál ha tó sá gi
idõ tar ta mot;

c) gon dos kod ni kell a le járt és a for ga lom ból ki vont
gyógy sze rek el kü lö ní tett tá ro lá sá ról.

(3) A gyógy szer tár ban for gal ma zott egyéb ter mé kek
 tárolását a ter mék cso ma go lá sán fel tün te tet tek sze rint kell
biz to sí ta ni.

10.  §

(1) Mo so ga tó nak rés men tes pa do za tú, szel lõz tet he tõ és
leg alább aj tó ma gas sá gig vegy sze re sen tisz tít ha tó he lyi ség
hasz nál ha tó.

(2) Mes ter sé ges szel lõz te tés rõl ak kor kell gon dos kod ni, 
ha a ter mé sze tes szel lõ zés nem meg ol dott.

11.  §

(1) A köz for gal mú gyógy szer tá rak mû kö dé sé hez szük -
sé ges fel sze re lé sek és esz kö zök (a továb biak ban: felsze -
relés) kö rét e ren de let 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl köz for gal mú
gyógy szer tár ban biz to sí ta ni kell:

a) a gyógy sze rek, il let ve a gyógy szer tá rak ál tal for gal -
maz ha tó egyéb ter mé kek tá ro lá sá ra és ki adá sá ra al kal mas
bú tor za tot;

b) a fo ko zot tan el len õr zött szer nek mi nõ sü lõ gyógy -
sze rek or vo si ren de lé sé nek, gyógy szer tá ri forgalmazá -
sának, egész ség ügyi szol gál ta tók nál tör té nõ fel hasz ná lá -
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sá nak, nyil ván tar tá sá nak és tá ro lá sá nak rend jé rõl  szóló
 külön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti tá ro ló esz -
közt;

c) tûz- és rob ba nás ve szé lyes anya gok tá ro lá sá ra al kal mas
edényt és szek rényt vagy he lyi sé get;

d) maró anya gok, sa vak tá ro lá sá ra al kal mas szek rényt
vagy fül két;

e) az aszep ti kus gyógy szer ké szí tés fel té te le it;
f) hû tõ szek rényt;
g) a 18.  §-ban és a 19.  §-ban meg ha tá ro zott nyil ván tar -

tá sok ve ze té sé nek és meg õr zé sé nek a fel té te le it;
h) a Gyftv. 55.  § (2) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tás hoz

szük sé ges rend szert;
i) a te vé keny ség vég zé sé re meg fe le lõ in for ma ti kai

rend szert;
j) in ter ne tes kap cso la tot, va la mint
k) tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal tör té nõ gyógy -

szer ki szol gál ta tá sá ra való jo go sult ság és köz gyógy el lá tá si 
jo go sult ság el len õr zé sé hez szük sé ges tech ni kai kapcso -
latot.

Fiókgyógyszertár

12.  §

(1) A fi ók gyógy szer tár hasz nos alap te rü le te mi ni mum
25 m2.

(2) A fi ók gyógy szer tár lé te sí té se és mû köd te té se so rán
a 4.  §-ban, a 6.  §-ban, va la mint a 11.  § (2) be kez dé sé nek
a), b), f), i) és k) pont ja i ban fog lal ta kat kell al kal maz ni az -
zal, hogy a fi ók gyógy szer tár be já ra tá nál fel kell tün tet ni az 
el lá tó köz for gal mú gyógy szer tár ne vét és el ér he tõ sé gét is.

(3) A fi ók gyógy szer tár ban for gal ma zott ter mé kek tá ro -
lá sá ra a 9.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te le ket ér te lem sze rû en 
al kal maz ni kell.

(4) A fi ók gyógy szer tár ban biz to sí ta ni kell Gyftv. 55.  §
(2) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tás hoz szük sé ges rend -
szert.

(5) A fi ók gyógy szer tár ban gyógy szer ké szí tõ te vé keny -
ség csak ak kor vé gez he tõ, ha a fi ók gyógy szer tár meg fe lel
az 5.  §-ban, va la mint a 7–11.  §-ban meg ha tá ro zott tár gyi
fel té te lek nek.

Kézigyógyszertár

13.  §

(1) A ké zi gyógy szer tá rat úgy kell ki ala kí ta ni, il let ve
mû köd tet ni, hogy biz to sí tot tak le gye nek a ké zi gyógy szer -
tár ból for gal ma zott gyógy sze rek tá ro lá sá nak, ke ze lé sé -
nek, ki adá sá nak jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lei.
A ké zi gyógy szer tár mû kö dé si en ge dé lyé ben meg kell
 jelölni a ké zi gyógy szer tá rat el lá tó köz for gal mú gyógy -
szer tá rat is. Ab ban az eset ben, ha más lesz az el lá tó gyógy -

szer tár, a vál to zást az ÁNTSz-nek be kell je len te ni, amely
a mû kö dé si en ge délyt a be je len tés nek meg fele lõen mó do -
sít ja.

(2) Ké zi gyógy szer tár ban gyógy szer ké szí tõ te vé keny ség
nem foly tat ha tó.

(3) A ké zi gyógy szer tár tar tá sá ra jo go sult há zi or vos a
gyógy sze rek tá ro lá sá ra, ke ze lé sé re, ki szol gál ta tá sá ra vo -
nat ko zó jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak alap ján jár el.

(4) A ké zi gyógy szer tár ban biz to sí ta ni kell a Gyftv.
55.  § (2) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tás hoz szük sé ges
rend szert.

(5) Ké zi gyógy szer tár ban for gal ma zott ter mé kek be szer -
zé se az el lá tó köz for gal mú gyógy szer tár ból tör té nik.

A gyógyszertárak szolgálati rendje

14.  §

(1) A köz for gal mú és fi ók gyógy szer tár szol gá la ti ide je:
a) nyit va tar tá si,
b) ké szen lé ti, il let ve
c) ügye le ti

idõ bõl áll hat.

(2) A köz for gal mú és fi ók gyógy szer tár szol gá la ti ide jét
– ide ért ve a ké szen lét és ügye let for má ját és idõ tar ta mát
is – a lé te sí tés fel té te le i re is te kin tet tel a gyógy szer tár mû -
köd te tõ je, a Ma gyar Gyógy sze ré szi Ka ma ra és a te le pü lé si
ön kor mány zat vé le mé nyé nek mér le ge lé se után az ÁNTSz
a gyógy szer tár mû kö dé si en ge dé lyé ben ha tá roz za meg.
A nyit va tar tá si idõ le het osz tott vagy osz tat lan.

(3) Az in té ze ti gyógy szer tár szol gá la ti rend je – a 23.  §
(2) be kez dés a) pont já nak aa) és ab) al pont ja sze rin ti alap -
fel ada ta i nak el lá tá sa te kin te té ben – azo nos a fek võ be teg-
gyógy in té zet mû kö dé si rend jé vel. A 23.  § (2) be kez dés
a) pont já nak ac) al pont ja sze rin ti alap fel adat el lá tá sát
vég zõ egy ség szol gá la ti rend jé re e ren de let 14–15.  §-ában
fog lal ta kat is al kal maz ni kell.

(4) A ké zi gyógy szer tár szol gá la ti ide je a ké zi gyógy -
szer tár tar tá sá ra jo go sult há zi or vos ren de lõ jé ben tar tott
ren de lé si és ügye le ti idõ vel egye zik meg.

15.  §

(1) A ké szen lé ti és ügye le ti hely és idõ meg ha tá ro zá sa -
kor az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
7.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti fo lya ma tos be teg el lá tás
biz to sí tá sát, az or vo si ügye let he lyét, ide jét és a köz for gal -
mú gyógy szer tár, va la mint a köz for gal mú hoz kap cso ló dó
fi ók gyógy szer tár el ér he tõ sé gét kell figye lembe ven ni.

(2) Ké szen lé ti és ügye le ti idõ tel je sí té sé re va la mennyi mû -
kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ köz for gal mú gyógy szer tár és
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a 23.  § (2) be kez dés ac) al pont ja sze rin ti alap fel ada tot el -
látó in té ze ti gyógy szer tár az ará nyos ság figye lembe vé -
te lével kö te lez he tõ.

(3) Ha azt a jár vány ügyi hely zet in do kol ja, az ÁNTSz
a fi ók gyógy szer tár ré szé re is el ren del he ti ké szen lé ti vagy
ügye le ti idõ tel je sí té sét.

(4) Ügye let ese tén az e fel adat el lá tá sá ra ki je lölt köz for -
gal mú gyógy szer tár, il let ve a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott eset ben a fi ók gyógy szer tár mû köd te tõ je a nyitvatar -
tási idõn túl – ide ért ve a heti pi he nõ na pot vagy mun ka szü -
ne ti na pot is – gyógy sze rész je len lé te mel lett biz to sít ja a
fo lya ma tos be teg el lá tást.

(5) Ké szen lé ti idõ tel je sí té se ese tén a ké szen lét re ki je -
lölt köz for gal mú gyógy szer tár nak, il let ve a (3) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott eset ben a fi ók gyógy szer tár nak a nyit -
va tar tá si idõn túl – ide ért ve a heti pi he nõ na pot, il let ve
mun ka szü ne ti na pot is – leg fel jebb 30 per ces vá ra ko zá si
idõn be lül a be teg for ga lom ren del ke zé sé re kell áll nia.
A ké szen lé tet el lá tó gyógy sze rész a tar tóz ko dá si he lyét és
el ér he tõ sé gét a 4.  § (4) be kez dé se sze rint tün te ti fel.

16.  §

A köz for gal mú gyógy szer tár ban a szol gá la ti rend ben
meg ha tá ro zott szol gá la ti idõ alatt elekt ro ni kus vagy nyom -
ta tott for má ban

a) a ha tá lyos Gyógy szer könyv nek;
b) a FoNo hi va ta los gyógy sze ré szi ki adá sá nak;
c) a Szab vá nyos Ál lat or vo si Vény min ták (Fo No Vet)

gyûj te mé nye hi va ta los gyógy sze ré szi ki adá sá nak;
d) az Egész ség ügyi Köz löny nek;
e) az OGYI köz le mé nyek nek, va la mint
f) a hi va ta los gyógy szer-al kal ma zá si elõ írásoknak

ren del ke zés re kell áll ni uk.

17.  §

(1) A köz for gal mú gyógy szer tár nak olyan in for má ci ós
rend szert kell mû köd tet nie, amely fo lya ma to san ké pes
 fogadni az OGYI hon lap ján köz zé tett, a le já ra ti idõ meg -
hosszab bí tá sá ra és a for ga lom ba ho za ta li en ge dély tör lé sé -
re vo nat ko zó köz le mé nye ket, in for má ci ó kat, a gyógy sze -
rek és a gyógy szer tár ban for gal maz ha tó egyéb ter mé kek
mi nõ sé gi ki fo gá sa i val össze füg gés ben ho zott ren del ke zé -
se ket.

(2) Ha a köz for gal mú gyógy szer tár hoz fi ók- vagy ké zi -
gyógy szer tár is tar to zik, a köz for gal mú gyógy szer tár az
(1) be kez dés ben fog lalt ak tu á lis köz le mé nyek rõl, in for má -
ci ók ról, ren del ke zé sek rõl do ku men tál ha tó mó don ha la -
dék ta la nul ér te sí ti a fi ók- vagy ké zi gyógy szer tá rat is.

(3) A mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ gyógy szer tár nak
a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló

1993. évi III. tör vény 50/C.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott fel ada tok el lá tá sá ra ha tó sá gi nyil ván tar tás ba tör té nõ 
be te kin tést biz to sí tó in for má ci ós rend szert kell mûköd -
tetnie.

18.  §

(1) A köz for gal mú gyógy szer tá rak ban az ÁNTSz ál tal
hi te le sí tett

a) ,,Vizs gá la ti nap ló”,
b) ,,Mun ka fü zet”,
c) ,,La bo ra tó ri u mi nap ló”,
d) ,,Ki sze re lé si nap ló”,
e) ,,Imp le á lá si nap ló”,
f) ,,Ste ri le zé si nap ló”,
g) ,,Mé reg könyv”,
h) ,,Bel sõ mi nõ ség el len õr zé si nap ló”,
i) ,,Nyil ván tar tás a for gal ma zás meg szün te té sé rõl, fel -

füg gesz té sé rõl”, va la mint
j) ,,Köz for gal mú gyógy szer tár el len õr zött szer nyil ván -

tar tó lap ja”
ve ze té se kö te le zõ.

(2) A „Vizs gá la ti nap ló” a gyógy szer tár ban vég zett
gyógy szer vizs gá la tok nyil ván tar tá sá ra szol gál. A „Vizs -
gá la ti nap ló” tar tal maz za:

a) a gyógy szer szál lí tó ne vét,
b) a vizs gá lat sor szá mát,
c) a vizs gált gyógy szer hi va ta los ne vét és gyár tá si szá mát,
d) a vizs gá lat ide jét,
e) az el vég zett vizs gá lat meg ne ve zé sét,
f) a vizs gá lat ered mé nyét, va la mint
g) a vizs gá ló gyógy sze rész alá írá sát.

(3) A „Mun ka fü zet” a vizs gá la ti nap ló mel lék le tét ké -
pezõ nyil ván tar tás, amely mé ré si és szá mí tá si ada tok fel -
tün te té sé re szol gál.

(4) A „La bo ra tó ri u mi nap ló” a mel lék le tét ké pe zõ
„Gyógy szer tá ri ma nu á lis sal” a gyógy szer tár ban több
adag ban ké szí tett gyógy sze rek do ku men tá lá sá ra szol gál,
és tar tal maz za:

a) az elõ ál lí tás sor szá mát,
b) a ké szí tés idõ pont ját,
c) az elõ ál lí tott gyógy szer ne vét, mi nõ sé gét,
d) az elõ ál lí tott gyógy szer mennyi sé gét,
e) az elõ ál lí tó gyógy sze rész, il let ve a köz re mû kö dõ

asszisz tens alá írá sát,
f) a gyógy szer fel hasz nál ha tó sá gi ide jét.

(5) A „Gyógy szer tá ri ma nu á lis ban” fel kell tün tet ni
azon gyógy szer ké szít mé nyek össze té te lét és felhasznál -
hatósági ide jét, ame lyek a Gyógy szer könyv ben vagy a
 FoNo-ban nem sze re pel nek, azon ban azo kat a gyógy szer tár
rend sze re sen ké szí ti.

(6) A „Ki sze re lé si nap ló” azok nak a gyógy sze rek nek a
nyil ván tar tá sá ra szol gál, ame lyek nek csak a ki sze re lé se
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tör té nik a gyógy szer tár ban ki adás ra al kal mas for má ban,
ide ért ve egyes for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel rendel -
kezõ gyógy sze rek kü lön jog sza bály sze rin ti bon tá sát is.
A nyil ván tar tás tar tal maz za:

a) a ki sze re lés sor szá mát,

b) a ki sze re lés idõ pont ját,

c) a gyógy szer ne vét és gyár tá si szá mát,

d) a ki sze re lé si egy sé gek szá mát, va la mint

e) a ki sze re lést vég zõ asszisz tens, il let ve az el len õr zõ
gyógy sze rész alá írá sát.

(7) Az „Imp le á lá si nap ló” a gyógy szer tár ban tar tott és
for gal ma zott gyógy szer anya gok rak tá ri edény zet be, il le tõ -
leg má sik edény zet be tör té nõ át töl té sé nek re giszt rá lá sá ra
szol gál. A nyil ván tar tás tar tal maz za:

a) az imp le á lás idõ pont ját,
b) a gyógy szer ne vét, vizs gá la ti vagy gyár tá si szá mát,
c) a tá ro ló edény zet azo no sí tá sá ra al kal mas je let, meg -

ne ve zést, va la mint
d) az imp le á lást vég zõ gyógy sze rész, il let ve a köz re -

mû kö dõ asszisz tens alá írá sát.

(8) A „Ste ri le zé si nap ló” a gyógy szer tár ban vég zett ste -
ri le zõ el já rá sok nyil ván tar tá sá ra szol gál. A „Ste ri le zé si
nap ló” tar tal maz za:

a) a sor szá mot,

b) a ste ri le zés dá tu mát,

c) a ste ri le zett anyag meg ne ve zé sét,

d) a ste ri le zett anyag gyár tá si szá mát,

e) a ste ri le zett anyag da rab szá mát vagy tér fo ga tát,

f) a ste ri le zés kez de tét és vé gét rög zí tõ idõ pon to kat
(óra, perc),

g) a ste ri le zés hõ fo kát,

h) a ste ri le zést vég zõ alá írá sát, va la mint

i) a ste ri li zá ló ké szü lék(ek) azo no sí tó ját.

(9) A „Mé reg könyv” a nem hu mán gyógy szer ként
 kiadott mér ge zõ anya gok nyil ván tar tá sá ra szol gál. A „ Mé -
regkönyv” tar tal maz za:

a) a sor szá mot,

b) a be jegy zés dá tu mát,

c) a ren de lõ or vos ne vét, or vo si bé lyeg zõ jé nek szá mát,

d) az en ge dé lye zõ ha tó ság ne vét, az en ge dély szá mát,
kel tét,

e) az anyag ne vét,

f) az anyag mennyi sé gét,

g) a fel hasz ná lás cél ját,

h) a vá sár ló ne vét, fog lal ko zá sát, lak cí mét,

i) a ki szol gá ló gyógy sze rész alá írá sát, va la mint

j) a mé reg át ve võ jé nek ol vas ha tó alá írá sát és lak cí mét.

(10) A „Bel sõ mi nõ ség el len õr zé si nap ló” a gyógy szer -
tá ri szak mai mun ka el len õr zé sé re szol gá ló nyil ván tar tás,
mely tar tal maz za:

a) a gyógy szer ké szí tõ ne vét,
b) a la bo ra tó ri u mi nap ló sor szá mát,

c) a vizs gá lat meg ne ve zé sét, ide jét, ered mé nyét,  va -
lamint

d) a vizs gá ló gyógy sze rész alá írá sát.
(11) „A Nyil ván tar tás a for gal ma zás meg szün te té sé rõl,

fel füg gesz té sé rõl” az OGYI hon lap ján köz zé tett dön té sek
vég re haj tá sá nak do ku men tu ma it tar tal maz za.

(12) Fo ko zot tan el len õr zött sze rek nyil ván tar tá sá nál az
e sze rek gyógy szer tár ba tör té nõ be ér ke zé sé nek és ki adá sá -
nak el já rás rend jét, va la mint a szük sé ges nyil ván tar tá sok
veze té sét meg ha tá ro zó kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint
kell el jár ni.

19.  §

(1) A gyógy sze rek in ter ne ten tör té nõ ren de lé sé hez
szük sé ges hon la pot mû köd te tõ gyógy szer tár gon dos ko dik
ar ról, hogy a hon la pon tör té nõ – mun ka idõn be lül ér ke zõ –
meg ke re sés még az nap fel dol go zás ra ke rül jön és a meg -
ren de lõ ér de mi vissza jel zést kap jon. Ezen fe lül olyan nyil -
ván tar tá si rend szert kö te les ve zet ni, mely utó lag mó do sít -
ha tat lan for má ban tar tal maz za:

a) a meg ren de lés sor szá mát, idõ pont ját,
b) a meg ren delt ké szít mény
ba) ne vét,
bb) mennyi sé gét, va la mint
c) a ren de lést elekt ro ni ku san vissza iga zo ló gyógy szer -

tá ri dol go zó ne vét, azo no sí tó kód ját.

(2) Gyógy sze rek, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök ház hoz
szál lí tá sát vég zõ gyógy szer tár olyan nyil ván tar tá si rend -
szert kö te les ve zet ni, mely tar tal maz za:

a) in ter ne ten tör tént ren de lés bõl szár ma zó ház hoz szál -
lí tás ese tén az (1) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott
ada to kat;

b) a ház hoz szál lí tott ké szít mény
ba) ne vét,
bb) mennyi sé gét,
bc) gyár tá si szá mát,
bd) tá ro lá sá ra vo nat ko zó kü lön le ges fel té te le ket,
c) a ház hoz szál lí tan dó kül de mény gyógy szer tá ri ki -

adó já nak ne vét, azo no sí tó kód ját,
d) a ház hoz szál lí tást vég zõ sze mély ada ta it, azo no sí tó

kód ját,
e) a ház hoz szál lí tott gyógy szer át adá sá nak idõ pont ját.

(3) Gyógy sze rek ház hoz szál lí tá sa so rán a Gyftv. 55.  §
(5) be kez dé sé ben fog lal tak irány adó ak.

(4) A ház hoz szál lí tás a gyógy szer sér tet len, for ga lom ba 
ho za ta li en ge dé lyé ben jó vá ha gyott cso ma go lá sá ban tör té -
nik. Ha a ké szít mény bont ha tó, az em be ri fel hasz ná lás ra
ke rü lõ gyógy sze rek ren de lé sé rõl és ki adá sá ról  szóló
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM ren de let 21.  §-ában fog lalt
szakmai sza bá lyok sze rin ti cso ma go lás ban tör té nik a ház hoz
szál lí tás.
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20.  §

(1) A 18. és a 19.  §-ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tá so kat 
a mû köd te tõ – ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik –
az utol só be jegy zést kö ve tõ 5 évig kö te les meg õriz ni.

(2) E ren de let elõ írásai nem érin tik a más jog sza bá lyok
ál tal elõ írt nyil ván tar tá si kö te le zett sé get.

21.  §

(1) Köz for gal mú gyógy szer tár egyes ma giszt rá lis
gyógy szer ké szí té si fel ada tok el lá tá sá ra irá nyu ló meg ál la -
po dást (a továb biak ban: meg ál la po dás) köt het köz for gal -
mú gyógy szer tár ral. Köz for gal mú gyógy szer tár a meg ál la -
po dás alap ján ma giszt rá lis gyógy szer ké szí té si fel ada to kat
leg fel jebb há rom má sik köz for gal mú gyógy szer tár ré szé re
tel je sít het a Gyógy szer könyv ben, a Fo No-ban, il let ve a
szer zõ dõ gyógy szer tár Gyógy szer tá ri ma nu á li sá ban sze -
rep lõ gyógy sze rek el ké szí té sé re.

(2) A Gyftv. 55.  §-ának (7) be kez dé sé ben elõ ír tak nak
meg fele lõen a meg ál la po dás má so la tát an nak meg kö té se -
kor an nak a köz for gal mú gyógy szer tár nak a mû köd te tõ je
mu tat ja be az ÁNTSz-nek, amely ál tal mû köd te tett gyógy -
szer tár egyes ma giszt rá lis gyógy szer ké szí té si fel ada ta it
más gyógy szer tár ral vé gez te ti.

(3) A meg ál la po dás fel mon dá sá nak fel té te le i re – a meg -
ál la po dás el té rõ ren del ke zé sé nek hi á nyá ban – a Pol gá ri
Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény ál ta lá nos
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(4) A meg ál la po dás fel mon dá sá nak té nyét a fel mon dást
köve tõen ha la dék ta la nul, a fel mon dás nap já nak meg je lö -
lé sé vel az ÁNTSz-nek be kell je len te ni. A be je len tés kö te -
le zett sé ge a meg ál la po dás kö zös meg egye zés sel tör té nõ
meg szün te té se, il let ve egy ol da lú fel mon dá sa ese tén is
 annak a köz for gal mú gyógy szer tár nak a mû köd te tõ jét ter -
he li, amely ma giszt rá lis gyógy szer ké szí tést nem vé gez.

(5) A fel mon dás ha tár ide jét úgy kell meg ál la pí ta ni,
hogy az át me ne ti idõ alatt is biz to sí tott le gyen a be te gek
ma giszt rá lis gyógy szer el lá tá sa.

(6) Az el ké szí tett ma giszt rá lis gyógy sze rek át adá sa
2 pél dá nyos jegy zõ könyv vel tör té nik, mely tar tal maz za:

a) az át adó gyógy szer tár meg ne ve zé sét;
b) az át ve võ gyógy szer tár meg ne ve zé sét;
c) az igény lés kel tét;
d) a ki adás kel tét;
e) a gyógy szer ne vét, mennyi sé gét, fel hasz nál ha tó sá gi

ide jét, va la mint
f) a gyógy szer elõ ál lí tá si szá mát (la bo ra tó ri u mi nap ló

szá ma).

(7) A (6) be kez dés sze rin ti jegy zõ könyv höz csa tol ni
kell az elõ ál lí tott gyógy szer re vo nat ko zó mi nõ sé gi bi zony -
la tot.

(8) A jegy zõ köny vek 1-1 pél dá nya az át adó és át ve võ
gyógy szer tár nál ma rad, s ezt a fe lek – ha jog sza bály más ként
nem ren del ke zik – 5 évig kö te le sek meg õriz ni.

AZ INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR MÛKÖDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK

22.  §

(1) A fek võ be teg-gyógy in té zet ben a gyó gyí tó-meg elõ -
zõ te vé keny ség foly ta tá sa so rán – a kö te le zõ egész ség biz -
to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény és az
an nak vég re haj tá sá ról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm.
ren de let ren del ke zé se i nek meg fele lõen – biz to sí ta ni kell,
hogy a be teg a gyógy ke ze lé sé hez szük sé ges és Magyar -
országon al kal maz ha tó gyógy szert igény be ve hes se.

(2) A fek võ be teg-gyógy in té zet az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott fel ada to kat in té ze ti gyógy szer tár út ján lát ja el.

(3) A fek võ be teg-gyógy in té zet az egész ség ügyi el lá tó -
rend szer fej lesz té sé rõl  szóló 2006. évi CXXXII. tör vény
1. szá mú mel lék le te sze rin ti or szá gos fel adat kö rû spe ci á lis
in té ze tek és súly pon ti kór há zak ki vé te lé vel az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott fel adat el lá tá sá ra más, in té ze ti gyógy -
szer tá rat mû köd te tõ fek võ be teg-gyógy in té zet tel szer zõ dést
köt het.

23.  §

(1) A Gyftv. 48.  §-a sze rin ti ké re lem ben meg kell je löl ni 
az in té ze ti gyógy szer tár ál tal el lát ni kí vánt, a (2) be kez dés
sze rin ti alap- és szak fel ada to kat, amit a mû kö dé si en ge -
dély nek is tar tal maz nia kell a te vé keny ség vég zé se pon tos
hely szí né nek meg je lö lé sé vel.

(2) Az in té ze ti gyógy szer tár ál tal el lát ha tó alap- és szak -
fel ada tok a kö vet ke zõk:

a) alap fel ada tok:
aa) kü lön jog sza bály sze rint for ga lom ba ho za tal ra en -

ge dé lye zett gyógy sze rek be szer zé se, el tar tá sa, raktáro -
zása, el len õr zé se, a kór há zi fek võ- és já ró be teg el lá tó osz -
tá lyok, rész le gek, va la mint az azok kal funk ci o ná lis kap -
cso lat ban álló rész le gek (a továb biak ban együtt: osz tály)
ré szé re tör té nõ ki szol gál ta tá sa,

ab) az aa) pont sze rin ti te vé keny sé gen fe lül magiszt -
rális gyógy sze rek ké szí té se,

ac) az aa) és ab) pont sze rin ti te vé keny sé gen fe lül köz -
vet len la kos sá gi gyógy szer el lá tást biz to sí tó te vé keny ség;

b) szak fel ada tok:
ba) pa ren te rá lis ol da tok ké szí té se (ke ve rék in fú zi ók ki -

vé te lé vel),
bb) ke ve rék in fú zi ók ké szí té se (ci tosz ta ti kus ke ve rék -

in fú zi ók ki vé te lé vel),
bc) ci tosz ta ti kus ke ve rék in fú zi ók ké szí té se,
bd) be teg re sza bott gyógy szer osz tás vég zé se,
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be) be teg ágy mel let ti gyógy sze ré szi ta nács adás,
az zal, hogy a ba) pont sze rin ti szak fel ada tot ki zá ró lag az
ab) pont sze rin ti alap fel ada tot is vég zõ in té ze ti gyógy szer tár
vé gez het.

(3) Az alap fel ada to kat vég zõ in té ze ti gyógy szer tár ban a 
(2) be kez dés sze rin ti alap fel ada tá nak meg fele lõen a mû -
kö dé si en ge délyt ki adó ÁNTSz ál tal hi te le sí tett, a 18.  §
(1)–(11) be kez dé se és a 19.  § sze rin ti nyil ván tar tá so kat
kell ve zet ni.

(4) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti szak fel ada tok vég -
zé sé nek szak mai sza bá lya it az OGYI a Kór há zi-Kli ni kai
Gyógy sze ré sze ti Szak mai Kol lé gi um egyet ér té sé vel mód -
szer ta ni le vél ben te szi köz zé.

(5) Az in té ze ti gyógy szer tár nyil ván tar tá sá ban az e ren -
de let ben meg ha tá ro zott ada to kat – ha jog sza bály más ként
nem ren del ke zik – a nyil ván tar tás ba tör tént utol só be jegy -
zést kö ve tõ 5 évig kell meg õriz ni.

(6) Az in té ze ti gyógy szer tár nak a 16.  §-ban foglal -
taknak ele get kell ten nie.

24.  §

(1) Az in té ze ti gyógy szer tár mi ni má lis sze mé lyi felté -
telei a 23.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti te vé keny sé gi
kör ben:

a) az aa) al pont sze rin ti gyógy szer tár ese té ben egy
gyógy sze rész, egy szak asszisz tens és egy asszisz tens
500 ágyig, ez a szak lét szám 500 ágy fe lett 300 ágyan ként
egy-egy fõ vel nõ;

b) az ab) al pont sze rin ti gyógy szer tár ese té ben az
a) pont ban meg ha tá ro zott lét szá mon fe lül 500 ágyan ként
egy gyógy sze rész és egy asszisz tens;

c) az ac) al pont sze rint gyógy szer tár ese té ben te lep he -
lyen ként az a) és b) pont ban meg ha tá ro zott lét szá mon fe lül 
egy gyógy sze rész és egy szak asszisz tens mû sza kon ként.

(2) A 22.  § (3) be kez dé se sze rin ti szer zõ dés ese tén is – a
gyógy sze rek el tar tá sá ra és tá ro lá sá ra vo nat ko zó elõ írások
be tar tá sa mel lett – biz to sí ta ni kell egy gyógy sze rész és egy 
asszisz tens fog lal koz ta tá sát.

(3) A 23.  § (2) be kez dés a) pont já nak ac) al pont ja sze -
rin ti köz vet len la kos sá gi gyógy szer el lá tó te vé keny sé get az 
in té ze ti gyógy szer tár ab ban az eset ben vé gez het, ha a fek -
võ be teg-el lá tá si fel ada ta it sa ját in té ze ti gyógy szer tár ral
lát ja el a fek võ be teg-gyógy in té zet, to váb bá a fek võ be -
teg-el lá tá si fel ada tok vég zé sé hez elõ írt sze mé lyi és tár gyi
fel té te lek is biz to sí tot tak.

(4) A 23.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti szak fel ada tok
ese tén az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyi fel té te -
le ken túl az el lá tott fel ada tok figye lembe véte lével e ren de let
3. szá mú mel lék le té ben fog lal tak nak is meg kell fe lel ni.

25.  §

(1) Az in té ze ti gyógy szer el lá tást biz to sí tó gyógy szer tár
mi ni má lis alap te rü le tét a 23.  § (2) be kez dés a) pont ja sze -
rin ti te vé keny sé gi kör ben az aláb bi ak sze rint kell meg ha tá -
roz ni:

a) a 23.  § (2) be kez dés a) pont já nak aa) al pont ja sze -
rinti gyógy szer tár ese té ben ad mi niszt rá ci ós, ügye le ti és
szo ci á lis cél ra szol gá ló he lyi sé ge ken kí vül biz to sí ta ni kell

aa) gyá ri ké szít mé nyek, ma giszt rá lis gyógy sze rek,
 infúziók, köt sze rek, tûz- és rob ba nás ve szé lyes anya gok
szak sze rû tá ro lá sá ra ter mék fé le sé gen ként mi ni mum 15 m2

rak tárt,
ab) mi ni mum 10–10 m2 gyógy szer át ve võt, va la mint

gyógy szer ki adót;
b) a 23.  § (2) be kez dés a) pont já nak ab) al pont ja sze -

rinti gyógy szer tár ese té ben az a) pont ban meg ha tá ro zot ta -
kon túl biz to sí ta ni kell

ba) együt te sen mi ni mum 18 m2 la bo ra tó ri u mot és/vagy
vé nye zõt,

bb) mo so ga tót;
c) a 23.  § (2) be kez dés a) pont já nak ac) al pont ja sze -

rinti alap fel ada tot el lá tó gyógy szer tár nak az a)–b) pont ban 
meg ha tá ro zot ta kon túl ren del kez nie kell a köz vet len la -
kos sá gi gyógy szer el lá tás be teg for gal má nak le bo nyo lí tá sá -
ra, a gyógy sze rek ki szol gál ta tá sá ra és el kü lö ní tett tá ro lá -
sá ra al kal mas mi ni mum 25 m2 össz-alap te rü le tû he lyi ség -
cso port tal.

(2) Az in té ze ti gyógy szer tár köz vet len la kos sá gi el lá tó
he lyi sé ge a kór ház ki szol gá ló rész le gei – így kü lö nö sen
moso da, kony ha, mû he lyek –, a fer tõ zõ osz tály és a pro szek -
túra mel lett, il let ve az alag sor ban – rak tá rak ki vé te lé vel –
nem mû köd tet he tõ.

(3) Az in té ze ti gyógy szer tár gaz da sá gi be já ra tát a be teg -
for gal mi be já rat tól el kü lö ní tet ten, áru fo ga dás ra al kal mas
mó don kell ki ala kí ta ni.

(4) A 22.  § (3) be kez dé se sze rin ti szer zõ dés ese tén in té -
ze ti gyógy szer tár ral nem ren del ke zõ fekvõbeteg-gyógy -
intézetnek gyógy szer ki adó he lyi sé get kell biz to sí ta nia,
mely nek alap te rü le te mi ni mum 10 m2.

26.  §

(1) A 23.  § (2) be kez dés a) pont já nak ab) és ac) al pont ja
sze rin ti fel adat ese tén a be ren de zést, fel sze re lést az el lá tott 
fel ada tok figye lembe véte lével úgy kell ki ala kí ta ni, biz to -
sí ta ni, hogy az meg fe lel jen az e ren de let 1. szá mú mel lék -
le té ben fog lal tak nak.

(2) A 23.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti szak fel ada tok
ese tén a be ren de zést, fel sze re lést az el lá tott fel ada tok
figye lembe véte lével úgy kell ki ala kí ta ni, biz to sí ta ni, hogy
az meg fe lel jen az e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fog lal -
tak nak is.
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Az intézeti gyógyszertár mûködése

27.  §

(1) Az in té ze ti gyógy szer el lá tás meg szer ve zé se, a
gyógy sze rek be szer zé se – így kü lö nö sen a be szer zés meg -
ter ve zé se –, tá ro lá sa, el osz tá sa, el len õr zé se, a gyógy sze rek 
ké szí té se és vizs gá la ti ké szít mé nyek kli ni kai vizs gá lat ban
való rész vé te lé nek biz to sí tá sa, va la mint az al kal ma zás hoz
szük sé ges szak mai ta nács adás, tá jé koz ta tás biz to sí tá sa az
in té ze ti gyógy szer tár, il let ve az in té ze ti gyógy sze rész fel -
ada ta. Az in té ze ti gyógy szer el lá tást úgy kell meg szer vez -
ni, hogy a szak sze rû ség, a be teg biz ton ság, a fo lya ma tos -
ság és a gaz da sá gos ság ál ta lá nos szem pont jai együt te sen
ér vé nye sül je nek.

(2) Az in té ze ti gyógy szer tár mû köd te té se so rán a
gyógy szer meg ren de lé se ket az osz tá lyok gyógy szer-fel -
hasz ná lá si igé nyei, az eset le ges sür gõs sé gi megrende -
lések, va la mint a gyógy szer szál lí tá sok üte mé nek figye -
lembe véte lével kell ki ala kí ta ni.

(3) A köz vet len la kos sá gi el lá tás biz to sí tá sá hoz szük sé -
ges gyógy szer kész let – a ma giszt rá lis gyógy sze rek ké szí -
té sé hez szük sé ges gyógy szer anya gok ki vé te lé vel – az
 intézeten be lü li fel hasz ná lás ra szol gá ló kész let tõl el kü lö -
ní tet ten, ki zá ró lag a kü lön jog sza bály sze rint gyógy -
szer-nagy ke res ke del mi en ge déllyel ren del ke zõ gazdál -
kodó szer ve zet tõl sze rez he tõ be és a Gyftv. 51.  § (2) be -
kez dé se sze rint el kü lö nít ve tá rol ha tó.

28.  §

A gyógy sze rek in té ze ti gyógy szer tár ban tör té nõ táro -
lása, el tar tá sa so rán a 9.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat
kell al kal maz ni.

29.  §

(1) Az osz tá lyok ra gyógy szer csak gyógy sze ré szi fel -
ügye let mel lett ad ha tó ki.

(2) A gyógy szer ki adás so rán el len õriz ni kell, hogy a
gyógy szert meg ren de lõ osz tá lyon a gyógy szer al kal ma zá -
sá hoz szük sé ges nap ra kész in for má ció – így kü lö nö sen al -
kal ma zá si elõ írás, a gyógy szer for ga lom ba ho za ta lát en ge -
dé lye zõ ha tó ság ér te sí té se i vel kap cso la tos adat lap a mel -
lék ha tá sok ról, köl csön ha tá sok ról – ren del ke zés re áll-e.

(3) In té ze ti gyógy szer tár gyógy szert más egész ség ügyi
in téz mény ré szé re csak a gyógy sze rek ké szí té sé re, mi nõ -
sé gé re vo nat ko zó elõ írások meg tar tá sá val ad hat át.

30.  §

(1) Az in té ze ti gyógy szer tár élén a gyógy in té zet tel mun -
ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi -

szonyban álló in té ze ti ve ze tõ fõ gyógy sze rész (a továb -
biak ban: fõ gyógy sze rész) áll.

(2) A fõ gyógy sze rész gyógy szer el lá tá si, szer ve zé si és
el len õr zõ te vé keny sé ge ki ter jed a kór ház va la mennyi osz -
tá lyá ra. A fõ gyógy sze rész gyógy szer el lá tá si fel ada tai el lá -
tá sa so rán:

a) ve ze ti az in té ze ti gyógy szer tá rat;
b) szük ség sze rint – de leg alább éven te egy al ka lom mal –

el len õr zi az osz tá lyok ra ki adott gyógy sze rek
ba) mennyi sé gét, kész le té nek össze té te lét, nagy sá gát,
bb) tá ro lá sá ra vo nat ko zó szak mai sza bá lyok biztosí -

tását,
bc) al kal ma zá sá val össze füg gõ gyógy sze ré sze ti szak mai

sza bá lyok be tar tá sát;
c) el len õr zi a fo ko zot tan el len õr zött szer nek mi nõ sü lõ

gyógy sze rek osz tá lyos ren de lé sé re, tá ro lá sá ra, ki adá sá ra
és nyil ván tar tá sá ra vo nat ko zó kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott sza bá lyok be tar tá sát;

d) biz to sít ja az in té ze ti gyógy szer tár alap- és szak fel -
ada ta i nak foly ta tá sa kor irány adó szak mai sza bá lyok ér vé -
nye sü lé sét;

e) gyógy sze ré sze ti szem pont ból el len õr zi és el len jegy zi
a Ma gyar or szá gon for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel nem
ren del ke zõ gyógy sze rek al kal ma zá sá ra vo nat ko zó – kü lön 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott – egye di gyógy szer igény lé -
se ket;

f) rend sze res kap cso la tot tart és együtt mû kö dik az osz -
tá lyok szak mai ve ze tõ i vel;

g) szak mai se gít sé get nyújt a gyógy sze rek kel kapcso -
latos be teg tá jé koz ta tás hoz.

(3) A (2) be kez dés a), b), e) és g) pont jai ese té ben a fõ -
gyógy sze rész, a (2) be kez dés c) pont ja ese té ben az egész -
ség ügyi szol gál ta tó szak mai ve ze tõ je ad hat meg ha tal -
mazást e fel ada tok el lá tá sá ra gyógy sze rész nek.

(4) A fõ gyógy sze rész e ren de let ben nem sza bá lyo zott
el len õr zé si és szer ve zé si fel ada ta it a fek võ be teg-gyógy in -
té zet – a gaz dál ko dá si for má já ra irány adó jog sza bá lyok
sze rin ti – mû kö dé si sza bály za ta (a to váb bi ak ban: mûkö -
dési sza bály zat) tar tal maz za.

(5) A fõ gyógy sze rész, il let ve az ál ta la meg ha tal ma zott
gyógy sze rész a (2) és (4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott
 ellenõrzéseirõl jegy zõ köny vet ké szít, és az el len õr zé sek
ta pasz ta la ta i ról a kór ház szak mai ve ze té sét rend sze re sen
tá jé koz tat ja. Amennyi ben a fel ada ta el lá tá sa so rán a fek -
võ be teg-gyógy in té zet ben – gyógy szer el lá tás ra vonat -
kozó – jog sza bály vagy szak mai sza bály meg sér té se jut a
fõ gyógy sze rész tu do má sá ra, ha la dék ta la nul in téz ke dést
kez de mé nyez.

(6) Amennyi ben a fek võ be teg-gyógy in té zet a 22.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat el lá tá sá ra más,
 intézeti gyógy szer tá rat mû köd te tõ fek võ be teg-gyógy in té -
zet tel szer zõ dést köt, a fõ gyógy sze rész a (2) és (5) be kez -
dés sze rin ti fel ada ta it a 24.  § (2) be kez dé se sze rin ti gyógy -
sze rész lát ja el.
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31.  §

(1) A fek võ be teg-gyógy in té zet ben – a 27.  § (2) be kez -
dé sé ben fog lal ta kat figye lembe véve – csak az in té ze ti
gyógy szer tár ban nyil ván tar tott gyógy szer tart ha tó és al -
kal maz ha tó. Az osz tály szak sze rû gyógy szer ren de lé sé ért,
fel hasz ná lá sá ért és tá ro lá sá ért fe le lõs mun ka kör(ök) meg -
je lö lé sét a mû kö dé si sza bály zat tar tal maz za.

(2) Az in té ze ti gyógy szer tár ból in té ze ti fel hasz ná lás ra
gyógy szer

a) osz tá lyos, il le tõ leg név re  szóló meg ren de lõ la pon,
vagy

b) elekt ro ni kus meg ren de lõ la pon, vagy
c) e cél ra rend sze re sí tett – kü lön jog sza bály ban meg ha -

tá ro zott – egye di gyógy szer igény lõ la pon
ren del he tõ meg.

(3) A meg ren de lõ lap nak leg alább az aláb bi ada to kat
kell tar tal maz nia:

a) az osz tály, va la mint a be teg ne vét, a be teg azo no sí tó
szá mát,

b) a gyógy szer ren de lé sért fe le lõs alá írá sát és az osz tály
bé lyeg zõ jé nek le nyo ma tát, elekt ro ni kus meg ren de lés ese tén
a fe le lõs ne vét,

c) a ren de lés dá tu mát,
d) a ren delt gyógy szer ne vét, ha tás erõs sé gét, gyógy -

szer for má ját,
e) a ren delt gyógy szer mennyi sé gét,
f) a ki adott gyógy szer mennyi sé gét,
g) a ki adás dá tu mát,
h) a ki adást vég zõ gyógy sze rész alá írá sát, va la mint
i) az át ve võ alá írá sát és az át vé tel idõ pont ját.

(4) Az osz tály ra tör té nõ gyógy szer ki szál lí tás és át vé tel
fo lya ma tát a mû kö dé si sza bály zat tar tal maz za.

(5) Az osz tá lyon tör té nõ gyógy szer tá ro lás so rán
a) biz to sí ta ni kell
aa) a kü lön jog sza bály sze rint for ga lom ba ho za tal ra

en ge dé lye zett gyógy sze rek nek a for ga lom ba ho za ta li en -
ge dély ben meg ha tá ro zott,

ab) a ma giszt rá lis gyógy sze rek nek a Gyógy szer könyv -
ben, il let ve a Szab vá nyos Vény min ták gyûj te mé nyé ben
meg ha tá ro zott,

ac) a for ga lom ból ki vont, va la mint a le járt fel hasz nál -
ha tó sá gi ha tár ide jû gyógy szer – to váb bi in téz ke dé sig
( selejtezésig) tör té nõ – el kü lö ní tett
tá ro lá sát;

b) fo lya ma to san el len õriz ni kell
ba) a meg lé võ kész le te ket,
bb) a gyógy szer fel hasz nál ha tó sá gi ha tár idõ ket,
bc) a tá ro lás kö rül mé nye it, így kü lö nö sen a hõ mér sék -

le tet, fény tõl való vé del met.

(6) A fo ko zot tan el len õr zött szer nek mi nõ sü lõ gyógy -
sze rek kór há zi ren de lé sé re, tá ro lá sá ra, ki adá sá ra és nyil -
ván tar tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kü lön jog sza bály ál la -
pít ja meg.

32.  §

(1) Az in té ze ti gyógy szer tár nak a gyógy szer- és gyó -
gyá sza ti se géd esz köz be szer zés rõl és kész let rõl olyan
nyil ván tar tást kell ve zet nie, amely bõl a gyógy sze rek és
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök ak tu á lis kész let- és for gal mi
ada tai bár mi kor meg ál la pít ha tók.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás nak leg alább
az aláb bi ada to kat kell tar tal maz nia:

a) a gyógy szer
aa) nyil ván tar tá si szá mát,
ab) ne vét,
ac) gyár tá si szá mát,
ad) fel hasz nál ha tó sá gi ha tár ide jét,
ae) gyógy szer for má ját,
af) ha tás erõs sé gét,
ag) ki sze re lé si egy sé gét,
ah) össze té te lét (egye di össze té te lû ma giszt rá lis ké szít -

mény ese tén),
ai) EAN kód ját;
b) a gyó gyá sza ti se géd esz köz
ba) ne vét,
bb) gyár tá si szá mát,
bc) ki sze re lé si egy sé gét,
bd) fel hasz nál ha tó sá gi ha tár ide jét,
be) ISO kód ját, EAN kód ját;
c) a gyógy szer-, gyó gyá sza ti se géd esz köz kész let és

for gal mi ada tok kö vet he tõ sé gé hez szük sé ges ada to kat, így 
pél dá ul a be szer zé si árat, ál ta lá nos for gal mi adót;

d) a gyógy szert, gyó gyá sza ti se géd esz közt szál lí tó meg -
nevezését;

e) a szál lí tók tól meg ren delt gyógy sze rek, gyó gyá sza ti
se géd esz kö zök meg ne ve zé sét és mennyi sé gét;

f) a be szer zett gyógy sze rek, gyó gyá sza ti se géd esz kö -
zök meg ne ve zé sét, mennyi sé gét és mi nõ sé gét iga zo ló ok -
irat szá mát;

g) az osz tály(ok) ál tal meg ren delt gyógy sze rek, gyó -
gyá sza ti se géd esz kö zök meg ne ve zé sét és mennyi sé gét;

h) az osz tály(ok)ra ki adott gyógy sze rek, gyó gyá sza ti
se géd esz kö zök meg ne ve zé sét és mennyi sé gét;

i) a for ga lom ból ki vont és a le járt fel hasz nál ha tó sá gi
ide jû gyógy sze rek, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök meg ne ve -
zé sét és mennyi sé gét.

(3) A köz vet len la kos sá gi el lá tást biz to sí tó kész let tõl a
(2) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tást jól el kü lö ní tet ten kell
ve zet ni.

33.  §

(1) A kli ni kai vizs gá lat cél já ra be ér ke zett és a be teg
 kezelése so rán fel hasz ná lás ra ke rü lõ vizs gá la ti ké szít mé -
nyek rõl az in té ze ti gyógy szer tár ban el kü lö ní tett nyil ván -
tar tást kell ve zet ni.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás nak leg alább
az aláb bi ada to kat kell tar tal maz nia:

a) a kli ni kai vizs gá lat
aa) cí mét,
ab) fá zi sát,
ac) a gyár tó vagy vizs gá la tot foly ta tó cég ne vét, cí mét,
ad) a kli ni kai vizs gá la tot foly ta tó osz tály megneve -

zését, a vizs gá la tot ve ze tõ or vos ne vét;
b) a vizs gá la ti ké szít mény
ba) meg ne ve zé sét,
bb) gyár tá si szá mát,
bc) vizs gá la ti szá mát,
bd) fel hasz nál ha tó sá gi ha tár ide jét,
be) el tar tá sá ra vo nat ko zó elõ írásokat,
bf) kli ni kai vizs gá lat ra en ge dé lye zett mennyi sé ge fel -

tün te té sét;
c) a kli ni kai vizs gá la tot en ge dé lye zõ ha tá ro zat szá mát;
d) a kór ház ve ze tõ jé nek a kli ni kai vizs gá la tot be fo ga dó 

nyi lat ko za tát és an nak nyil ván tar tá si szá mát.

(3) A kli ni kai vizs gá lat ra szánt vizs gá la ti ké szít mény
csak az (1)–(2) be kez dé sek sze rin ti elõ ze tes nyilvántar -
tásba vé telt köve tõen ke rül het fel hasz ná lás ra.

(4) A kli ni kai vizs gá lat ra szánt és nyil ván tar tás ba vett
vizs gá la ti ké szít mé nye ket – biz ton sá gi okok ból – el kü lö -
nít ve kell tá rol ni.

34.  §

(1) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tás ra,
ka ri ta tív cél ból té rí tés men te sen gyógy szer vagy gyó gyá -
sza ti se géd esz köz csak in té ze ti gyógy szer tá ron ke resz tül
ad ha tó.

(2) A té rí tés men tes or vo si min ta ként vagy ado mány ként 
a kór ház ba ér ke zett gyógy sze rek rõl és gyó gyá sza ti se géd -
esz kö zök rõl az in té ze ti gyógy szer tár kü lön nyil ván tar tást
ve zet, mely nyil ván tar tás sze rin ti adat tar ta lom meg fe lel az
em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek és a gyógyá -
szati se géd esz kö zök rek lá mo zá sá ról és is mer te tés érõl
 szóló 11/2007. (III. 6.) EüM ren de let sze rin ti jegy zõ könyv
adat tar tal má nak.

(3) Az or vo si min ta ként, il let ve ado mány ként ka pott
gyógy sze re ket és gyó gyá sza ti se géd esz kö zö ket a gyógy -
szer nyil ván tar tás ban és a kész let nyil ván tar tás ban pi a ci
 értéken kell sze re pel tet ni.

35.  §

(1) A fek võ be teg-gyógy in té zet az e ren de let ben, il let ve
a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott gyógy szer el lá tá si
fel ada tai össze han go lá sa ér de ké ben Gyógy szer te rá pi ás
Bi zott sá got (a továb biak ban: Bi zott ság) mû köd tet.

(2) A Bi zott ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel -
ada tok elõ se gí té se ér de ké ben:

a) ja vas la to kat dol goz ki a ha té kony, biz ton sá gos és
gaz da sá gos gyógy szer te rá pi ás el vek ér vé nye sí té sé re;

b) szak mai és gaz da sá gi szem pont ból elem zi és ér té ke li 
a kór ház gyógy szer fel hasz ná lá sát, gyógy szer be szer zé sét,
és ja vas la tot tesz az eset le ges hi á nyos sá gok ki kü szö bö lé -
sé re és az in do ko lat lan nak mi nõ sí tett be szer zé sek és fel -
hasz ná lá sok csök ken té sé re;

c) a he lyes te rá pi ás gya kor la tok ra vo nat ko zó sza bá -
lyok, il let ve a mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés
ösz tön zé sé rõl  szóló jog sza bály ban fog lal tak alap ján vé le -
mé nye zi az új gyógy szer te rá pi ás el já rá sok kór há zon be lü li 
be ve ze té sét és szak sze rû sé gét, va la mint meg ha tá roz za az
új gyógy szer te rá pi ás el já rá sok gyógy szer szük ség le tét;

d) az új gyógy sze rek for ga lom ba ho za ta lá ra is fi gye -
lem mel ja vas la tot tesz a kór ház gyógy szer kész le té nek
össze té te lé re, va la mint

e) el len õr zi a kór ház gyógy szer el lá tás sal kap cso la tos
mi nõ ség biz to sí tá si fel ada ta it, a szol gál ta tá sok mi nõ sé gét
és az eset le ges hi á nyos sá gok ese tén ja vas la tot tesz azok
meg szün te té sé re.

(3) A Bi zott ság el nö ke a kór ház szak mai ve ze tõ je vagy
az ál ta la meg bí zott osz tály ve ze tõ fõ or vos, il let ve kli ni kai
igaz ga tó, tit ká ra a fõ gyógy sze rész. Ha a fek võ be teg-
gyógy in té zet nek nincs fõ gyógy sze ré sze, a Bi zott ság tit ká -
ra a 24.  § (2) be kez dé se sze rin ti gyógy sze rész. A  Bizottság 
össze té te le, fel ada ta és mû kö dé si rend je – e ren de let ben
nem sze rep lõ – sza bá lya it a mû kö dé si sza bály zat tar tal -
maz za.

(4) A kór ház gyógy szer fel hasz ná lá sá nak, új gyógy szer -
te rá pi ák nak az elem zé se, va la mint a Bi zott ság egyéb fel -
ada ta i nak el vég zé se a he lyes te rá pi ás gya kor la tok ra vo nat -
ko zó sza bá lyok, il let ve a mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer -
ren de lés ösz tön zé sé rõl  szóló jog sza bály ban fog lal tak
figye lembe véte lével tör té nik.

Az intézeti gyógyszertár közvetlen lakossági
gyógyszerellátási tevékenységére vonatkozó

rendelkezések

36.  §

(1) A fek võ be teg-gyógy in té ze ti és köz vet len la kos sá gi
gyógy szer- és gyó gyás za ti se géd esz köz-el lá tás hoz kap cso -
ló dó be szer zé si, nyil ván tar tá si, rak tá ro zá si te vé keny sé get
el kü lö ní tett mó don úgy kell vé gez ni, hogy az el kü lö ní tés
a te vé keny sé gek el len õr zé se so rán is nyo mon kö vet he tõ
le gyen.

(2) Fek võ be teg-gyógy in té zet – a (3) be kez dés ben fog -
lalt ki vé tel lel – az in té ze ti gyógy szer tár ral meg egye zõ te -
lep he lyen vé gez het köz vet len la kos sá gi gyógy szer el lá tást.
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(3) Ha a fek võ be teg-gyógy in té zet nek több be jegy zett
te lep he lye is van – az in té ze ti gyógy szer tár te lep he lyén
 kívül – a töb bi te lep he lyen köz vet len la kos sá gi gyógy szer -
el lá tást e ren de let 25.  § (1) be kez dés c) pont ja, va la mint
a (4) be kez dés sze rin ti fel té te lek biz to sí tá sa mel lett vé gez -
het. Ez eset ben az el lá tó gyógy szer tár a fek võ be teg- gyógy -
intézet in té ze ti gyógy szer tá ra.

(4) A 25.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt fel té te lek
mel lett a te lep he lyen vég zett köz vet len la kos sá gi gyógy -
szer el lá tás ak kor foly tat ha tó, ha a te lep he lyen mû kö dõ

a) fek võ be teg-gyógy in té zet ben leg alább há rom száz ágy,
b) ren de lõ in té ze ti já ró be teg-szak el lá tást nyúj tó szol -

gál ta tó nál leg alább tíz féle já ró be teg-szak el lá tá si for ma
biz to sít va van.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a ren de let hatálybalé -
pését köve tõen in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon ér vé -
nyes mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ gyógy szer tá rak nak 
– a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – az e ren de let
sze rin ti sze mé lyi és tár gyi fel té te lek nek 2009. ja nu ár
 1-jéig kell meg fe lel ni ük és az 5.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zot ta kat nem kell al kal maz ni uk.

(3) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon ér vé -
nyes mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ in té ze ti és fi ók -
gyógy szer tá rak nak az e ren de let sze rin ti fel té te lek nek
2007. de cem ber 1-jé ig kell meg fe lel ni ük.

(4) Az e ren de let 23.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mód szer ta ni le ve le ket az OGYI a hon lap ján e ren de let ki -
hir de té sét kö ve tõ 30 na pon be lül köz zé te szi.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a gyógy szer tá rak mû kö dé si, szol gá la ti és nyil ván tar -
tá si rend jé rõl  szóló 15/1997. (VI. 20.) NM ren de let;

b) a gyógy szer tá rak mû kö dé si, szol gá la ti és nyil ván tar -
tá si rend jé rõl  szóló 15/1997. (VI. 20.) NM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 10/2006. (III. 14.) EüM ren de let;

c) az in té ze ti gyógy szer el lá tás ról  szóló 34/2000.
(XI. 22.) EüM ren de let;

d) az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük sé -
ges szak mai mi ni mum fel té te lek rõl  szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 8. pont ja.

(6) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon az (5) be -
kez dés, a 38.  §, va la mint a 4. szá mú mel lék let ha tá lyát
vesz ti. E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na pon
e be kez dés ha tá lyát vesz ti.

38.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az em be ri
al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek for ga lom ba ho za ta lá ról
 szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM ren de let (a továb biak ban: r.)
36.  § (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(2) Az ÁNTSZ or szá gos tisz ti fõ gyógy sze ré sze a
gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek vissza vo ná -
sá ról, gyár tá si té te lé nek (té te le i nek) for ga lom ból tör té nõ
ki vo ná sá ról vagy for gal ma zá sá nak fel füg gesz té sé rõl  szóló 
OGYI ha tá ro zat kéz hez vé te lét kö ve tõ 48 órán be lül az
OGYI ré szé re meg kül di az ÁNTSZ re gi o ná lis in té ze té nek
tisz ti fõ gyógy sze ré sze ál tal a gyógy szer tá rak ré szé re ki -
kül dött ér te sí té sek má so la tát. Az OGYI az (1) be kez dés
sze rin ti dön té sét hon lap ján ha la dék ta la nul köz zé te szi.”

(2) Az r. a kö vet ke zõ 43/A.  §-sal egé szül ki:
„43/A. § Az üz let mû köd te tõ je a gyógy szer for gal ma zást 

au to ma tá ból is vé gez he ti, amennyi ben meg fe lel a Gyftv.
és e ren de let gyógy szer tá ron kí vü li gyógy szer for gal ma -
zás ra vo nat ko zó fel té te le i nek.”

(3) Az r. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 4. szá mú
mel lék le te lép.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

A közforgalmú és alapfeladatot végzõ intézeti
gyógyszertár felszerelési és eszközlistája

1. Be vizs gá lás esz kö zei

a) Er len me y er-lom bik

b) Er len me y er-lom bik, üveg du gós

c) Bü ret ta (12 ml-es), áll vánnyal, fo gó val

d) Iz zí tó le mez, té gely, fogó

e) Kém csõ, kém csõ fo gó, kém csõ áll vány

f) Pi pet ta, két je lû, osz tott

g) Szesz fo ko ló

h) Hõ mé rõ (bel sõ ská lás 0,1 c be osz tá sú, il let ve he lyi -
ség hõ mér sék let el len õr zé sé re al kal mas)

i) Tárgy le mez

j) Ké zi na gyí tó

k) Mé rõ hen ger

l) Ko balt üveg
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m) Le pár ló csé sze

n) Bun sen égõ, vagy en nek meg fe le lõ erõs sé gû lán got
biz to sí tó esz köz

2. Mé rés esz kö zei – hi te le sí tett mér le gek

a) Kézi mér leg vagy di gi tá lis mér leg

b) Tá ra mér leg + súly so ro zat vagy di gi tá lis mér leg

c) Ber kel-mér leg + súly so ro zat vagy di gi tá lis mér leg

3. Ál ta lá nos la bo ra tó ri um esz kö zök

a) Exik ká tor, por ce lán be tét tel, szi li ka gél lel

b) Inf ra lám pa

c) Ka na lak (fém, mû anyag)

d) Re sze lõ, il let ve da rá ló

e) Üveg gyöngy

4. Aszep ti kus gyógy szer ké szí tés esz kö zei

a) Aszep ti kus fül ke-ma ni pu lá tor vagy la mi ná ris boksz

b) Hõ lég ste ri li zá tor (edénys te ri le zés hez)

c) Por fi ri zá tor

5. Ol da tok, il let ve fo lyé kony gyógy szer for mák ké szí -
té sé nek esz kö zei

a) Fõ zõ po ha rak

b) Lom bi kok

c) Men zú ra

d) Üveg bo tok

e) Üveg töl csé rek, áll vánnyal

f) Zo mán co zott fõ zõ edény

6. Ke nõ csök, emul zi ók, szusz pen zi ók ké szí té sé nek esz -
kö zei

a) Spa tu lák (fém, mû anyag)

b) Pa ten du lák

c) Pisz til lu sok má zas

d) Tu bus töl tõ, tu bus zá ró

7. Kú pok ké szí té sé nek esz kö zei

a) Kúp ki ön tõ for ma, 1, 2, 3 g-os

b) Hü vely hen ger, il let ve hü vely kúp ki ön tõ for ma

c) Bu zsi gép

8. Po rok ké szí té sé nek esz kö zei

a) Dörzs tál

b) Pisz til lu sok má zat lan

c) Po rosz tó kár tyák

d) Szi ta so ro zat

e) Hun fal vi po rosz tó

9. Pi lu la ké szí tés esz kö zei

a) Pi lu la ké szí tõ gép

10. Egye bek

a) Cso ma go ló anya gok, szig na tú rák

b) Gyógy szer tár bé lyeg zõ

c) An nu lá ló bé lyeg zõ
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2. számú melléklet a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

A 23.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti szak fel ada tot is vég zõ in té ze ti gyógy szer tár épí té sze ti és tár gyi fel té te lei

I. ÉPÍTÉSZETI FELTÉTELEK ba bb bc

1. Szak mai he lyi sé gek
1.1. Gyógy szer vizs gá ló la bo ra tó ri um
1.1.1. ké mi ai ana li ti kai 1 – –
1.1.2. in fú zió ste ri li tást vizs gá ló I6, I7, I8, I9 1 – –
1.2. Aszep ti kus he lyi sé gek
1.2. 1. elõ ké szí tõ – 1 1
1.2. 2. be mo sa ko dó – 1 1
1.2. 3. aszep ti kus mun ka hely – 1 1
1.3.  In fú zi ós la bo ra tó ri um
1.3.1. be mo sa ko dó, öl tö zõ 1 – –
1.3.2. be mé rõ szo ba 1 – –
1.3.3. ol dat ké szí tõ-le töl tõ 1 – –
1.3.4. ku pak zá ró 1 – –
1.3.5. hõ lég ste ri li zá ló 1 – –
1.3.6. mo so ga tó-fer tõt le ní tõ 1 – –
1.3.7. mo so ga tó-tisz ta 1
1.3.8. víz lá gyí tó/desz til lá ló 1 – –
1.3.9. ste ri li zá ló/au to klá vo zó 1 – –
1.3.10. szál vizs gá ló/szig ná ló 1 – –
1.4. Rak tá rak
1.4.1. in fú zi ós alap anyag 1 – –
1.4.2. in fú zi ós ol dat rak tár 2* – –
1.4.3. tûz- és rob ba nás ve szé lyes anyag tá ro ló – – –
1.4.4. esz köz, cso ma go ló anyag, gön gyö leg és üveg 2 – –

*  Amennyi ben a vizs gá lat alatt lévõ, még fel nem sza ba dí tott in fú zi ók nak a már fel sza ba dí tott in fú zi ók tól tör té nõ el kü lö ní té se és zá ro lá sa biz ton sá go san
meg old ha tó, egy in fú zi ós ol dat rak tár is ele gen dõ.

II. TÁRGYI FELTÉTELEK ba bb bc

2. Gé pek, mû sze rek
2.1. ana li ti kai mér leg Sz
2.2. au tok láv-hût he tõ Sz
2.3. hõ légs te ri le zõ be ren de zés Sz
2.4. ion mé rõk Sz
2.5. ku pak zá ró Sz
2.6. la mi nar air-flow-ho ri zon tá lis Sz Sz
2.7. la mi nar air-flow-ver ti ká lis Sz
2.8. Aszep ti kus fül ke (la mi nár box) Sz Sz Sz
2.9. memb rán szû rõ be ren de zés Sz
2.10. ol dat ke ve rõ Sz
2.11. pH-mé rõ Sz
2.12. szál vizs gá ló be ren de zés Sz
2.13. szá rí tó szek rény Sz
2.14. ter mosz tá tok Sz
2.16. üveg mo só gép Sz
2.17. vá ku um kam ra vá ku um mo tor ral Sz
2.18. vá ku um szí vó-nyo mó be ren de zés Sz
2.19. víz desz til lá ló Sz

Jel ma gya rá zat: Sz = szük ség sze rin ti da rab szám, de leg alább 1 db.
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3. számú melléklet a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

A 23.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti szak fel ada tot is vég zõ in té ze ti gyógy szer tár sze mé lyi fel té te lei

Szak fel adat el lá tá sá hoz ba) I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9

1. Gyógy sze rész 1/4 1/2 1 1 1 2 2 2 2

2. Szak dol go zó 2 2 3 4 5 5 6 6 7

Jel ma gya rá zat: Pa ren te rá lis ol dat ké szí tés
I = elõ ál lí tott in fú zió pa lack/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

Ke ve rék in fú zió ké szí tés bb)

Napi 50 pa lac kig

Gyógy sze rész 1/4

Szak dol go zó 1/2

Napi 51–100 pa lack

Gyógy sze rész 1/2

Szak dol go zó 1

Napi 100 pa lack fe lett

Gyógy sze rész 1

Szak dol go zó 2

Ci tosz ta ti kus ke ve rék in fú zió bc)

Napi 25 pa lac kig

Gyógy sze rész 1/2

Szak dol go zó 1

Napi 26–50 pa lac kig

Gyógy sze rész 1

Szak dol go zó 2

Napi 51–100 pa lac kig

Gyógy sze rész 1,5

Szak dol go zó 3

Napi 100–200 pa lac kig

Gyógy sze rész 2

Szak dol go zó 4

Be teg re sza bott gyógy szer osz tás 100 ágyan ként bd)

Gyógy sze rész 1/2

Szak dol go zó 2

Be teg ágy mel let ti gyógy sze ré szi ta nács adó te vé keny ség be)

Gyógy sze rész (100 ágyan ként) 1
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4. számú melléklet
a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

„4. számú melléklet
az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelethez

Gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek

1. Gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú ké szít -
mé nyek bõl gyógy szer ré át mi nõ sí tett gyógy sze rek

2. Ha gyo má nyos nö vé nyi gyógy sze rek
3. Sav kö tõk
4. A bél mû kö dés funk ci o ná lis za va ra i ra ható sze rek
5. Oz mo ti ku san ható has haj tók
6. Bél ad szor ben sek
7. Asz kor bin sav
8. Vi ta mi nok és ás vá nyi anya gok kom bi ná ci ói
9. Kal ci um-kar bo nát ké szít mé nyek
10. Mag né zi um-cit rát ké szít mé nyek
11. Ro bo rá ló sze rek
12. Arany ér el le ni lo ká lis sze rek
13. Ka pil lá ris-sta bi li zá ló kül sõ le ges sze rek
14. Gom bá so dás el le ni lo ká lis tol naf tát-ké szít mé nyek
15. Bõr lá gyí tó- és vé dõ anya gok
16. Há mo sí tó ké szít mé nyek
17. Visz ke tés el le ni lo ká lis an ti hisz ta mi nok
18. Kül sõ le ges jód tar tal mú fer tõt le ní tõk
19. Hid ro gén-per oxid és klór tar tal mú fer tõt le ní tõ tab -

let ták
20. Sze mölcs és tyúk szem el le ni ké szít mé nyek
21. Ibup ro fen tar tal mú nem szte ro id gyul la dás gát ló

ké szít mé nyek, leg fel jebb 400 mg ha tás erõs ség ben és leg -
fel jebb 10× ki sze re lés ben

22. Ibup ro fen tar tal mú szusz pen zi ók
23. Ibup ro fen tar tal mú vég bél kú pok leg fel jebb 5× ki -

sze re lés ben
24. Ízü le ti és izom fáj dal mak ibup ro fen tar tal mú lo ká lis 

ké szít mé nyei
25. Ízü le ti és izom fáj dal mak sza li cil sav szár ma zé kot

tar tal ma zó lo ká lis ké szít mé nyei
26. Fel nõt tek nek fáj da lom- és láz csil la pí tás ra szánt ace -

til-sza li cil sav orá lis ké szít mé nyek, leg fel jebb 500 mg-os és
leg fel jebb 12× ki sze re lés ben

27. Pa ra ce ta mol tab let ták leg fel jebb 500 mg-os ha tás -
erõs ség ben és 6× ki sze re lés ben

28. Pa ra ce ta mol tar tal mú szi ru pok, kom bi nál tak is
29. Me la to nin tar tal mú ké szít mé nyek, leg fel jebb

3 mg-os ha tás erõs ség ben
30. Gé gé sze ti an ti szep ti ku mok
31. A köp te tõk kö zül az il ló ola jat vagy nö vé nyi ki vo -

na tot tar tal ma zók
32. Xy lo me ta zo lin orr csepp és orr spray, leg fel jebb

0,05%-os tö mény sé gû
33. Nát ri um-kro mog li ká tot tar tal ma zó orr csepp és orr -

spray, leg fel jebb 2%-os tö mény sé gû és 10 ml mennyi sé gû, 
ada golt gyógy szer for ma ese tén leg fel jebb 3 mg/adag

34. Ho me o pá ti ás komp lex gyógy sze rek
35. Pa ra ce ta mol tar tal mú vég bél kú pok 125 mg,

250 mg, 500 mg ha tás erõs ség ben, leg fel jebb 6× ki sze re -
lés ben”

Az egészségügyi miniszter
42/2007. (IX. 19.) EüM

r e n d e l e t e

a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész
és klinikai szakpszichológus szakképesítés

megszerzésérõl  szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM
rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  § (2) be kez dé se i) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A szak or vos, szak fog or vos, szak gyógy sze rész és kli ni -
kai szak pszi cho ló gus szak ké pe sí tés meg szer zé sé rõl  szóló
66/1999. (XII. 25.) EüM ren de let (a továb biak ban: R.)
2.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zé sek lép nek:

„(3) Az ál ta lá nos or vo si ok le vél lel ren del ke zõ or vo sok
ál tal meg sze rez he tõ elsõ szak ké pe sí té sek meg szer zé sé nek
kép zé si fel té te le it a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(4) Az ál ta lá nos or vo si ok le vél lel ren del ke zõ szak or vo -
sok ál tal meg sze rez he tõ rá épí tett szak ké pe sí té sek meg -
szer zé sé nek kép zé si fel té te le it a 3. szá mú mel lék let tar tal -
maz za.”

2.  §

Az R. 6.  §-ának (5) és (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(7)–(9) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Az is ko la-egész ség tan és if jú ság vé de lem, az egész -
ség biz to sí tás rá épí tett szak ké pe sí tés, il let ve a fog lal ko -
zás-or vos tan (üzem or vos tan) mint újabb el sõ ként meg sze -
rez he tõ szak ké pe sí tés – a tör vényes mun ka idõ leg alább
 felét el érõ – rész mun ka idõ ben is meg sze rez he tõ. Rá épí tett
szak ké pe sí tés nek – a tör vényes mun ka idõ leg alább fe lét
el érõ – rész mun ka idõ ben tör té nõ meg szer zé se ese tén a
szak kép zé si idõ annyi val hosszab bo dik meg, hogy meg -
felel jen a jog sza bály ban a tel jes mun ka ide jû kép zés re elõ írt
idõ tar tam nak és fel té te lek nek.
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(6) Ha a je lölt az elsõ szak ké pe sí tés meg szer zé sé tõl szá -
mí tott 15 éven be lül kí ván újabb el sõ ként meg sze rez he tõ
szak ké pe sí tést sze rez ni, a két szak kép zés azo nos kép zé si
ele me it az újabb el sõ ként meg sze rez he tõ szak ké pe sí tés nél
tel je sí tett nek kell te kin te ni.

(7) Ha az elsõ szak ké pe sí tés meg szer zé se óta több mint
15 év telt el, az újabb el sõ ként meg sze rez he tõ szak ké pe sí -
tés te kin te té ben a kép zést vég zõ fel sõ ok ta tá si in téz mény
a je lölt erre irá nyu ló ké rel mé re, a ké rel met meg ala po zó
 bizonyítvány, mun kál ta tói iga zo lás vagy egyéb, a dön tés
meg ala po zá sá ra al kal mas do ku men tum alap ján a je lölt
 korábbi szak ké pe sí té sé nek, kép zé se i nek és gya kor la tá nak
figye lembe véte lével dönt a két szak kép zés azo nos kép zé si
ele mei te kin te té ben az azo nos kép zé si ele mek el fo gad ha -
tó sá gá ról.

(8) A (7) be kez dés sze rin ti dön tés el len a je lölt a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban
meg ha tá ro zot tak sze rint jog or vos lat tal él het.

(9) A (7) be kez dés sze rin ti eset ben az újabb el sõ ként
meg sze rez he tõ szak ké pe sí tés meg szer zé sé hez szük sé ges
szak gya kor la ti idõ nem le het rö vi debb két év nél.”

3.  §

Az R. 7.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 78/686/EGK irány el ve a fog or vo si ok le ve -
lek, bi zo nyít vá nyok és a ké pe sí tés meg szer zé sé rõl  szóló
egyéb ta nú sít vá nyok köl csö nös el is me ré sé rõl, il let ve a
szol gál ta tás nyúj tás és a le te le pe dés sza bad sá ga ered mé -
nyes gya kor lá sát elõ se gí tõ in téz ke dé sek rõl (a ren de let
3. és 6.  §-a, 6. szá mú mel lék le te),

b) a Ta nács 78/687/EGK irány el ve a tör vényi, ren de le ti 
vagy köz igaz ga tá si in téz ke dé sek ben meg ál la pí tott, a fog -
or vo sok te vé keny sé gé re vo nat ko zó ren del ke zé sek össze -
han go lá sá ról, 2. cikk (1) be kez dés c) pont ja és (2) be kez -
dé se (a ren de let 1., 3. és 6.  §-a, 6. szá mú mel lék le te),

c) a Ta nács 93/16/EGK irány el ve az or vo sok sza bad
moz gá sá nak elõ se gí té sé rõl, il let ve az or vo si ok le ve lek,
 bizonyítványok és ké pe sí tés meg szer zé sé rõl  szóló egyéb
ta nú sít vá nyok köl csö nös el is me ré sé rõl, 4. cik ke, 25. cik -
ke, 26. cik ke, 30. cik ke, 31. cikk (1) be kez dés b) pont ja,
va la mint B. és C. mel lék le te,

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/19/EK irány -
el ve a szak ké pe sí té sek el is me ré sé nek ál ta lá nos rend sze ré -
rõl  szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK ta ná csi irány elv, va la -
mint az ál ta lá nos ápo lói, a fog or vo si, az ál lat or vo si, a szü -
lész nõi, az épí tész mér nö ki, a gyógy sze ré szi és az or vo si
hi va tás ról  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 ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról, 5. cikk

4. pont ja, 14. cikk 4. pont ja és 11–13. pont ja, va la mint
II. és VI. mel lék le tei (a ren de let 1–2. és 6.  §-a),

e) a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság,
a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az Eu ró pai
Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló
 okmány II. mel lék le té nek 2. fe je ze te C. III. 1. és 3. pont ja
(a ren de let 1–7. szá mú mel lék le te).”

4.  §

Az R. 1–3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1–3. szá mú mel lék le te lép.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2007. szep tem ber 30-án lép ha tály ba,
ren del ke zé se it elsõ al ka lom mal a szak ké pe sí té sük meg -
szer zé sét 2007. szep tem ber 30-át köve tõen – a fog lal ko -
zás-or vos tan (üzem or vos tan), to váb bá a há zi or vos tan
szak kép zés te kin te té ben 2008. ja nu ár 1-jét köve tõen –
meg kez dõk ese té ben kell al kal maz ni.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ
re giszt rált szak kép zést – a fog lal ko zás-or vos tan (üzem or -
vos tan), to váb bá a há zi or vos tan szak kép zés te kin te té ben
2007. de cem ber 31-én fo lya mat ban lévõ re giszt rált szak -
kép zést – a ko ráb bi kö ve tel mé nyek sze rint le het be fe jez ni
az zal, hogy a szak kép zés ben részt vevõ e ren de let ha tály -
ba lé pé sé tõl – a fog lal ko zás-or vos tan (üzem or vos tan),
 továbbá a há zi or vos tan szak kép zés te kin te té ben 2008. ja -
nu ár 1-jé tõl – szá mí tott hat hó na pon – il let ve, ha a kép zés -
bõl hát ra lévõ idõ en nél ke ve sebb, ak kor ezen idõ sza kon –
be lül kér he ti, hogy a szak kép zé si kö ve tel mé nye ket az új
fel té te lek sze rint tel je sít hes se. A szak kép zés ben részt vevõ 
erre irá nyu ló ké rel mét a kép zést vég zõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mény – a ta nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint – en ge dé lye zi.

(3) Amennyi ben a szak kép zés ben részt vevõ a (2) be -
kez dés alap ján szak kép zé sét az új fel té te lek alap ján fe jez -
he ti be, a ko ráb ban már tel je sí tett kép zé si ele mek és kép zé -
si prog ra mok össze ha son lí tá sa alap ján a kép zés nek azo kat
a ré sze it, ame lye ket e ren de let is a szak ké pe sí tés meg szer -
zé sé nek a fel té te lé ül ál la pít meg, a kép zést vég zõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mény tel je sí tett nek fo gad ja el.

(4) A (2) és a (3) be kez dés sze rin ti dön tés el len a szak -
kép zés ben részt vevõ a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul má -
nyi és vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint jog -
or vos lat tal él het.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R.

a) 6.  § (3) be kez dé se,
b) 4. szá mú mel lék le té nek 1–9., 11–20. és 22–53. pont ja,
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c) az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zés rõl 
és to vább kép zés rõl  szóló 11/1998. (XII. 11.) EüM ren de let 
5.  § (13) be kez dé se.

(6) 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az R. 4. szá mú
mel lék le té nek 10. és 21. pont ja.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

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. Anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pia
 2. Arc-áll csont-száj se bé szet
 3. Bel gyó gyá szat
 4. Bõr gyó gyá szat
 5. Cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá szat
 6. Fi zi ká lis me di ci na és re ha bi li tá ci ós or vos lás
 7. Fog lal ko zás-or vos tan (üzem or vos tan)
 8. Fül-orr-gé ge gyó gyá szat
 9. Gaszt ro en te ro ló gia
10. Ge ri át ria
11. Gyer mek- és if jú sá gi pszi chi át ria
12. Gyer mek se bé szet
13. Há zi or vos tan
14. Há zi or vos tan a kü lön jog sza bály sze rin ti egyé ni

kép zést tel je sí tõk nek
15. Hon véd or vos tan, ka taszt ró fa-or vos tan
16. Ideg se bé szet
17. Igaz ság ügyi or vos tan
18. In fek to ló gia
19. Kar di o ló gia
20. Meg elõ zõ or vos tan és nép egész ség tan
21. Ne u ro ló gia
22. Nuk le á ris me di ci na
23. Or to pé dia és tra u ma to ló gia
24. Or vo si la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka
25. Or vo si mik ro bi o ló gia
26. Oxy o ló gia és sür gõs sé gi or vos tan
27. Pa to ló gia
28. Pszi chi át ria
29. Ra di o ló gia
30. Re pü lõ or vos tan
31. Re u ma to ló gia
32. Se bé szet
33. Su gár te rá pia

34. Sze mé szet
35. Szív se bé szet
36. Szü lé szet-nõ gyó gyá szat
37. Transz fú zi o ló gia
38. Tü dõ gyó gyá szat
39. Uro ló gia

II. Általános orvosi oklevéllel és szakorvosi
szakképesítéssel rendelkezõ orvosok által megszerezhetõ

ráépített szakképesítések

 1. Ad dik to ló gia
 2. Al ler go ló gia és kli ni kai im mu no ló gia
 3. And ro ló gia
 4. Au dio ló gia
 5. Cy to pa to ló gia
 6. Cse cse mõ- és gyer mek fül-orr-gé ge gyó gyá szat
 7. Cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá sza ti in ten zív te rá pia
 8. Cse cse mõ- és gyer mek kar di o ló gia
 9. Egész ség biz to sí tás
10. En dok ri no ló gia
11. Ér se bé szet
12. Fi zi o te rá pia
13. Fo ni át ria
14. Gyer mek gaszt ro en te ro ló gia
15. Gyer mek ne u ro ló gia
16. Gyer mek nõ gyó gyá szat
17. Gyer mek ra di o ló gia
18. Gyer mek sze mé szet
19. Gyer mek-tü dõ gyó gyá szat
20. He ma to ló gia
21. Igaz ság ügyi pszi chi át ria (igaz ság ügyi el me or vos tan)
22. In ten zív te rá pia
23. Is ko la-egész ség tan és if jú ság vé de lem
24. Kéz se bé szet
25. Kli ni kai far ma ko ló gia
26. Kli ni kai ge ne ti ka
27. Kli ni kai ne u ro fi zi o ló gia
28. Kli ni kai on ko ló gia
29. La bo ra tó ri u mi he ma to ló gia és im mu no ló gia
30. Mell kas se bé szet
31. Mo le ku lá ris ge ne ti kai di ag nosz ti ka
32. Mun ka hi gi é né
33. Nef ro ló gia
34. Ne o na to ló gia
35. Ne u ro pa to ló gia
36. Ne u ro ra di o ló gia
37. Or vo si re ha bi li tá ció (re ha bi li tá ci ós szak te rü let meg -

je lö lé sé vel)
38. Or vo si re ha bi li tá ció (pszi chi át ria szak te rü le ten)
39. Plasz ti kai (égé si) se bé szet
40. Pszi cho te rá pia
41. Sport or vos tan
42. Su gár egész ség tan
43. Tró pu si be teg sé gek”
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2. számú melléklet a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 66/1999. (XII. 25.) EüM ren de let hez

Az általános orvosi oklevéllel rendelkezõ orvosok által megszerezhetõ elsõ szakképesítések megszerzésének
képzési feltételei

Szak ma Szak kép zé si idõ Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ ki egé szí tõ szak gya kor lat és tan fo lyam

Anesz te zi o ló gia és
in ten zív te rá pia

60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 12 hó sür gõs sé gi törzs kép zé si gya kor lat

 6 hó anesz te zi o ló gi ai alap szak kép zés

 6 hó in ten zív te rá pi ás alap szak kép zés (mul ti disz cip li ná ris gya kor lat köz pon ti in ten zív
 te rá pi ás osz tá lyon)

34 hó spe ci á lis szak kép zé si prog ram az aláb bi ak sze rint:

 17 hó mul ti disz cip li ná ris in ten zív osz tá lyos gya kor lat köz pon ti in ten zív osz tá lyon

 A fen ti idõ tar tam alatt tel je sí te ni kell a Szak mai Kol lé gi um ál tal elõ írt tí pu sú és szá mú
 in ten zív be avat ko zás mi ni mum szint jét

 17 hó anesz te zi o ló gi ai gya kor lat, ben ne:

  6 hó hasi se bé szet, ben ne: uro ló gia és ér se bé szet

  2 hó tra u ma to ló gia, ben ne: or to pé dia

  2 hó gyer mek se bé szet

  2 hó szü lé szet-nõ gyó gyá szat

  1 hó ideg se bé szet

  1 hó mell kas se bé szet

  1 hó sze mé szet

  1 hó fül-orr-gé gé szet, fej- és nyak se bé szet, fo gá szat, száj se bé szet

  1 hó szív se bé szet

  A fen ti idõ tar tam alatt mi ni má li san 1200 anesz té zia el vég zé se, a Szak mai Kol lé gi um
  ál tal elõ írt szem pon tok sze rint

A 2. év ben 20 nap szak mai to vább kép zés

A 4. év vé gén teszt vizs ga

A 3–5. év ben össze sen 25 nap el mé le ti szak kép zés

Arc-állcsont-száj -
  sebészet

72 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram egye te mi száj se bé sze ti kép zõ he lyen, ben ne: fo gá sza ti kép zés,
heti 20 órá ban.

 Rész le tez ve:

 I. év: Fo gá sza ti anyag tan

 Odon to tech no ló gia

 Kon zer vá ló fo gá sza ti pro pe de u ti ka

 Fog pót lás ta ni pro pe de u ti ka

 Száj se bé sze ti pro pe de u ti ka

 Orá lis bi o ló gia

 Pre ven tív fo gá szat

 II. év: heti 20 órá ban

 Orá lis ra di o ló gia

 Száj se bé szet

 Fog pót lás tan

 Pa ro don to ló gia

 Gyer mek fo gá szat és fog sza bá lyo zás

 Kon zer vá ló fo gá szat

 A fel so rolt tár gyak ból vizs gát kell ten ni, a vizs gák rész vizs gá nak mi nõ sül nek, le té te lük
 azon ban a 2. év vé gé ig kö te le zõ

46 hó szak mai gya kor lat, ben ne:

 6 hó den to al ve o lá ris se bé szet
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Szak ma Szak kép zé si idõ Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ ki egé szí tõ szak gya kor lat és tan fo lyam

 6 hó ma xil lo fa ci á lis tra u ma to ló gia

 12 hó arc-, áll csont és fej-nyak tu mor se bé szet

 5 hó tra u ma to ló gia

 5 hó ál ta lá nos se bé szet

 6 hó arc-, áll csont de for mi tá sok és fej lõ dé si rend el le nes sé gek se bé sze te

 6 hó fül-orr-gé gé szet

 szak vizs ga elõ ké szí tõ tan fo lyam

Bel gyó gyá szat 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó bel gyó gyá sza ti törzs kép zé si gya kor lat (ál ta lá nos bel gyó gyá sza ti osz tá lyon)

 6 hó bel gyó gyá sza ti tí pu sú sür gõs sé gi gya kor lat

 12 hó bel gyó gyá sza ti alap gya kor lat, ben ne:

  6 hó kar di o ló gi ai súly pon tú osz tá lyon

  6 hó gaszt ro en te ro ló gi ai súly pon tú osz tá lyon

34 hó spe ci á lis kép zé si prog ram, ben ne:

 22 hó bel gyó gyá sza ti osz tá lyos gya kor lat

 6 hó fa kul ta tív spe ci á lis kép zés

 2 hó há zi or vo si gya kor lat

 1 hó szak vizs ga elõ ké szí tõ tan fo lyam

Bõr gyó gyá szat 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 6 hó bel gyó gyá sza ti törzs kép zé si gya kor lat

 3 hó STD ren de lés (eb bõl 2 hét AIDS osz tály)

 1 hó fo to te rá pi ás és fo to-di ag nosz ti kai gya kor lat

 1 hó my co ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

 2 hó der ma to-hisz to pa to ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

 3 hó bõr gyó gyá sza ti se bé sze ti gya kor lat

 2 hó bõr gyó gyá sza ti já ró be teg-ren de lé si gya kor lat

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis kép zé si prog ram

Cse cse mõ- és
gyer mek gyó gyá szat

60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si gya kor lat, eb bõl 3 hó gyer mek in ten zív osz tá lyon

 12 hó alap kép zés cse cse mõ- és gyer mek osz tá lyon

 1,5 hó la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai gya kor lat

 1,5 hó kép al ko tó di ag nosz ti kai gya kor lat

 3 hó egész sé ges és pa to ló gi ás új szü lött osz tá lyos gya kor lat (PIC, NIC)

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis kép zés, ben ne:

 3 hó egész sé ges és pat ho ló gi ás új szü lött osz tály (PIC, NIC)

 3 hó gyer mek-kar di o ló gi ai gya kor lat

 3 hó gyer mek-pul mo no ló gi ai és al ler go ló gi ai gya kor lat

 3 hó gyer mek-ne u ro ló gi ai gya kor lat

 3 hó gyer mek-nef ro ló gi ai gya kor lat

 3 hó gyer mek-he ma to-on ko ló gi ai gya kor lat

 3 hó gyer mek-gaszt ro en te ro ló gi ai gya kor lat

 3 hó gyer mek-en dok ri no ló gi ai gya kor lat

 2 hó házi gyer mek or vo si gya kor lat

 3 hó gyer mek-in fek to ló gi ai és im mu no ló gi ai gya kor lat

 3 hó gyer mek se bé sze ti és in ten zív osz tá lyos gya kor lat

 2 hó anyag cse re-be teg sé gek és ge ne ti kai gya kor lat
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Szak ma Szak kép zé si idõ Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ ki egé szí tõ szak gya kor lat és tan fo lyam

Fi zi ká lis me di ci na
és re ha bi li tá ci ós
 orvoslás

60 hó nap 26 hó törzs kép zés, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tás

 6 hó bel gyó gyá szat

 6 hó tra u ma to ló gia

 6 hó ne u ro ló gia

34 hó spe ci á lis kép zés, ben ne:

 12 hó fi zi o te rá pia és re ha bi li tá ció, ben ne:

  1 hó tan fo lya mok

  2 hét ön ál ló fi zi o te rá pi ás osz tá lyon

  2 hét sport-fi zi o te rá pi ás osz tá lyon

  1 hó kar di o ló gi ai re ha bi li tá ci ós osz tá lyon

  1 hó tü dõ gyó gyá sza ti fi zi o te rá pia és re ha bi li tá ció

  1 hó bal ese ti utó ke ze lõ

  6 hó re u ma to ló gi ai osz tá lyon

  1 hó re u ma to ló gi ai re ha bi li tá ci ós osz tá lyon

 22 hó re ha bi li tá ció és fi zi o te rá pia, ben ne:

  1 hó tan fo lya mok

  1 hó ge ri át ri ai osz tá lyon

  1 hó pszi chi át ri ai re ha bi li tá ci ós osz tá lyon

  2 hó gyer mek re ha bi li tá ci ós osz tá lyon

  1 hó gyer mek or to pé di ai kép zés

  16 hó moz gás szer vi re ha bi li tá ci ós osz tály, ben ne:

   1 hó ko po nya-agy sé rült re ha bi li tá ci ós osz tá lyon 

   1 hó ge rinc ve lõ-ha ránt sé rült re ha bi li tá ci ós osz tá lyon

Fog lal ko zás-or vos tan 
(üzem or vos tan)

48 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si gya kor lat

 18 hó fog lal ko zás-or vos ta ni törzs kép zés, ben ne:

  6 hó bel gyó gyá sza ti és fog lal ko zás bel gyó gyá sza ti gya kor lat

  2 hó egyéb fog lal ko zá si be teg sé gek kli ni kai gya kor lat, ben ne:

   6 hét já ró be teg-szak ren de lés

   2 hét fer tõ zõ osz tá lyos te vé keny ség

  5 hó mun ka hi gi é nés és egyéb fog lal ko zás-or vos ta ni alap is me re tek

  5 hó leg je len tõ sebb ha zai fog lal ko zá si ága za tok fog lal ko zás-egész ség ügyé nek
  meg is me ré se

  törzs kép zé si tan fo lya mok

22 hó spe ci á lis fog lal ko zás-egész ség ügyi te vé keny ség (gya kor la ti fog lal ko zás
egész ség ügyi mun ka he lyen)

Szak vizs ga elõ ké szí tõ tan fo lyam

Fül-orr-gége -
gyógyászat

60 hó nap 26 hó törzs kép zés, ben ne:

 12 hó fül-orr-gé gé szet pro pe de u ti ka

 4 hó ál ta lá nos se bé szet

 2 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si gya kor lat, ben ne:

  1 hó in ten zív osz tá lyon

 2 hó tra u ma to ló gi ai gya kor lat

 2 hó ideg se bé sze ti gya kor lat

 2 hó pa to ló gi ai gya kor lat

34 hó szak mai kép zés, ben ne:

 1 hét au dio ló gi ai tan fo lyam

 1 hét al ler go ló gi ai-im mu no ló gi ai tan fo lyam

 4 hét szak vizs ga-elõ ké szí tõ tan fo lyam

 elõ írt mû té ti lis ta tel je sí té se
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Szak ma Szak kép zé si idõ Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ ki egé szí tõ szak gya kor lat és tan fo lyam

Gaszt ro en te ro ló gia 60 hó nap 26 hó törzs kép zés, ben ne:

 6 hó bel gyó gyá sza ti sür gõs sé gi prog ram

 6 hó bel gyó gyá sza ti törzs kép zé si prog ram

 12 hó gaszt ro en te ro ló gi ai törzs kép zés, ben ne:

  9 hó gaszt ro en te ro ló gi ai osz tá lyon

  3 hó he pa to ló gi ai osz tá lyon

34 hó szak gya kor lat, ben ne:

 3 hó ál ta lá nos sür gõs sé gi gya kor lat

 3 hó kar di o ló gi ai-pul mo no ló gi ai osz tá lyon

 2 hó he ma to ló gia-on ko ló gia osz tá lyon

 2 hó nef ro ló gia-im mu no ló gia osz tá lyon

 1 hó en dok ri no ló gi ai osz tá lyon

 1 hó fer tõ zõ osz tá lyon

 16 hó gaszt ro en te ro ló gi ai osz tá lyon (en do szkó pos és se bé sze ti gya kor lat tal)

 3 hó he pa to ló gi ai osz tá lyos gya kor lat

 3 hó ult ra hang gya kor lat 

meg ha tá ro zott szá mú vizs gá la tok és el já rá sok tel je sí té se

kö te le zõ tan fo lya mok

 2 hét EKG tan fo lyam

 2 hét transz fú zi ós tan fo lyam

 4 hét tan fo lyam

Ge ri át ria 48 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó bel gyó gyá sza ti törzs kép zé si gya kor lat (ál ta lá nos bel gyó gyá sza ti osz tá lyon)

 6 hó bel gyó gyá sza ti tí pu sú sür gõs sé gi gya kor lat

 12 hó bel gyó gyá sza ti alap gya kor lat, ben ne:

  6 hó kar di o ló gi ai súly pon tú osz tá lyon

  6 hó gaszt ro en te ro ló gi ai súly pon tú osz tá lyon

22 hó spe ci á lis kép zés, ben ne:

  4 hó idõ se ket el lá tó osz tá lyos gya kor lat

  2 hó in fek to ló gia

  2 hó ne u ro ló gia

  2 hó há zi or vo si gya kor lat

  2 hó pszi chi át ria

  2 hó on ko ló gia

  2 hó re ha bi li tá ció

  2 hó kar di o ló gia

  1 hó re u ma to ló gia

  1 hó tü dõ gyó gyá szat

  1 hó uro ló gia

  1 hó tra u ma to ló gia

Gyer mek- és if jú sá gi 
pszi chi át ria

60 hó nap 26 hó törzs kép zés, ben ne:

 6 hó gyer mek bel gyó gyá szat (ben ne: sür gõs sé gi el lá tás, gyer mek ne u ro ló gia)

 3 hó egye te mi kép zõ he lyen (gyer mek-pszi chi át ri ai fek võ- vagy já ró be teg-el lá tás ban)

 12 hó gyer mek- és ser dü lõ pszi chi át ria ak tív osz tá lyon

 3 hó gyer mek- és if jú ság pszi chi át ria am bu láns el lá tás

34 hó spe ci á lis kép zés, ben ne:

 10 hó akut fel nõtt pszi chi át ri ai osz tály

 24 hó gyer mek-pszi chi át ri ai szak el lá tás: osz tály vagy gon do zó (ben ne: re ha bi li tá ció,
 drog el lá tás, pszi cho te rá pia, kö zös sé gi gyer mek pszi chi át ria)

Köz ben: meg ha tá ro zott tar tal mú és idõ tar ta mú el mé le ti kép zés, és a pszi cho te rá pi ás
kép zés pro pe de u ti kai fá zi sa 
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Szak ma Szak kép zé si idõ Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ ki egé szí tõ szak gya kor lat és tan fo lyam

Gyer mek se bé szet 72 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 6 hó se bé szi tí pu sú törzs kép zés

 6 hó ál ta lá nos (fel nõtt) se bé szet

 6 hó gyer mek se bé szet

 törzs kép zé si tan fo lya mok

46 hó spe ci á lis kép zé si prog ram, ben ne:

 3 hó PIC gya kor lat

 3 hó gyer mek-in ten zív osz tá lyos gya kor lat

 12 hó ál ta lá nos gyer mek se bé szet

 6 hó fel nõtt tra u ma to ló gi ai gya kor lat

 24 hó spe ci á lis gyer mek se bé sze ti gya kor lat

 elõ írt szá mú és tí pu sú mû té ti be avat ko zás

Kö te le zõ tan fo lya mok

Há zi or vos tan 36 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

  8 hó bel gyó gyá szat

  4 hó gyer mek gyó gyá szat

  10 hét se bé szet

  6 hét szü lé szet-nõ gyó gyá szat

  1 hó ne u ro ló gia

  1 hó pszi chi át ria

  4 hó csa lád or vo si alap gya kor lat 

  a fel so rolt szak mák kép zé si ide jé ben az il lesz ke dõ sür gõs sé gi be teg el lá tá si
  prog ram is tel je sí ten dõ, az oxy o ló gi ai gya kor lat a bel gyó gyá szat ke re té ben
  tör té nik

  törzs kép zé si tan fo lya mok

10 hó spe ci á lis szak mai kép zés há zi or vo si kör zet ben, tu tor irá nyí tá sa mel lett

Há zi or vos tan a kü lön 
jog sza bály sze rin ti
egyé ni kép zést
tel je sí tõk nek

48 hó nap 36 hó szak mai gya kor lat ke re té ben vég zett egyé ni szak kép zés tu tor irá nyí tá sa mel lett,
amely nek szak mai tar tal ma a há zi or vo si szak kép zés törzs kép zé sé vel egye zik meg.

 Ele mei:

 bel gyó gyá szat*

 gyer mek gyó gyá szat

 se bé szet

 szü lé szet-nõ gyó gyá szat

 ne u ro ló gia

 pszi chi át ria

 sür gõs sé gi el lá tás

 há zi or vos tan szak mai tan fo lyam és vizs ga 

 törzs kép zé si tan fo lya mok, táv ok ta tás

12 hó spe ci á lis szak mai kép zés há zi or vo si kör zet ben tu tor irá nyí tá sa mel lett

* eb ben a kép zé si for má ban kö te le zõ elsõ gya kor lat 6 hó bel gyó gyá szat in té ze ti mû kö dés sel 

Hon véd or vos tan,
ka taszt ró fa-or vos tan

60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tás

 3 hó se bé sze ti tí pu sú törzs kép zés

 4 hó bel gyó gyá sza ti tí pu sú törzs kép zés, ben ne:

  2 hét transz fú zi ós tan fo lyam

  2 hét EKG tan fo lyam

 9 hó el len õr zõ csa pat or vo si gya kor lat, ben ne:

  7 hét kö te le zõ tan fo lyam

 1 hó köz egész ség ügyi-jár vány ügyi gya kor lat

 1 hó meg elõ zõ or vos tan tan fo lyam
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Szak ma Szak kép zé si idõ Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ ki egé szí tõ szak gya kor lat és tan fo lyam

34 hó spe ci á lis kép zé si prog ram, ben ne:

  6 hó se bé szet, ben ne:

   6 hét se bé sze ti tan fo lyam

  6 hó bel gyó gyá szat, ben ne:

   6 hét bel gyó gyá sza ti tan fo lyam

  2 hó anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pia

  1 hó ra di o ló gia

  1 hó kli ni kai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

  1 hó köz egész ség ta ni és jár vány ta ni gya kor lat

  1 hó fog lal ko zás-egész ség ügyi gya kor lat

  14 hó mû köd te té si gya kor lat, ben ne spe ci á lis tan fo lya mok:

   – ka to na-egész ség ügyi, szak har cá sza ti, ve ze té si, szer ve zé si is me re tek 

   – ABV vé del mi egész ség ügyi is me re tek

   – köz egész ség ta ni és jár vány ta ni is me re tek

   – egész ség ügyi lo gisz ti kai is me re tek

Ideg se bé szet 72 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 6 hó se bé sze ti tí pu sú törzs kép zé si gya kor lat

 1 hó ne u ro ana tó mia és ne u ro pa to ló gia, mû tét tan

 3 hó ne u ro ló gia és ne u ro fi zi o ló gia

 3 hó ne u ro-in ten zív gya kor lat

 2 hó ne u ro ra di o ló gi ai prog ram

 3 hó ál ta lá nos ideg se bé sze ti gya kor lat

 törzs kép zé si tan fo lya mok

46 hó spe ci á lis kép zés

 meg ha tá ro zott szá mú és tí pu sú mû tét el vég zé se

Igaz ság ügyi or vos tan 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 12 hó igaz ság ügyi pa to ló gi ai és hisz to ló gi ai törzs kép zés

 12 hó spe ci á lis kép zé si for mák 

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis kép zés, ben ne:

 3 hó bel gyó gyá sza ti osz tá lyos gya kor lat

 3 hó pszi chi át ri ai osz tá lyos gya kor lat

 3 hó tra u ma to ló gi ai gya kor lat

 1 hó gya kor lat mun ka ké pes ség-csök ke nés meg ál la pí tá sá ra

 2 hét to xi ko ló gi ai gya kor lat

 2 hét hely szí ni és fog da or vo si gya kor lat

 23 hó igaz ság ügyi szak ér tõi fel ada tok vég zé se ok ta tó he lyen

Szak vizs ga elõt ti kö te le zõ tan fo lyam

In fek to ló gia 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 3 hó bel gyó gyá sza ti gya kor lat

 3 hó gyer mek gyó gyá sza ti gya kor lat

 1 hó há zi or vo si gya kor lat

 1 hó mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

 10 hó in fek to ló gi ai alap kép zés 

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis kép zés in fek to ló gi ai osz tá lyon, ben ne:

 4 hó in fek to ló gi ai bel osz tá lyon

 4 hó in fek to ló gi ai gyer mek osz tá lyon

 19 hó vá laszt ha tó an in fek to ló gi ai bel- vagy gyer mek osz tá lyon 
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 2 hó mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

 1 hó há zi or vo si gya kor lat

 2 hó az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat jár vány ta ni osz tá lyán

 1 hó kór ház-hi gi é nés osz tá lyon

 1 hó in fek to ló gi ai tan fo lya mok

Kar di o ló gia 72 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó bel gyó gyá sza ti törzs kép zé si gya kor lat (ál ta lá nos bel gyó gyá sza ti osz tá lyon)

 6 hó bel gyó gyá sza ti tí pu sú sür gõs sé gi gya kor lat

 12 hó bel gyó gyá sza ti alap gya kor lat, ben ne:

  6 hó kar di o ló gi ai súly pon tú osz tá lyon

  6 hó gaszt ro en te ro ló gi ai súly pon tú osz tá lyon

46 hó kar di o ló gia gya kor lat, ben ne:

 12 hó re gi o ná lis kar di o ló gi ai cent rum ban

24 hó kar di o ló gi ai osz tá lyon, eb bõl 12 hó vá laszt ha tó an bel gyó gyá sza ti vagy kar di o ló gi ai
osz tá lyos gya kor lat, kar di o vasz ku lá ris kí sér le ti te vé keny ség, kli ni kai vagy kí sér le tes
far ma ko ló gi ai gya kor lat, epi de mi o ló gia, pre ven tív or vos lás, kar di o vasz ku lá ris re ha bi li tá ció

Meg elõ zõ or vos tan
és nép egész ség tan

48 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó be teg el lá tá si törzs gya kor lat, ben ne:

  2 hó bel gyó gyá sza ti osz tá lyos gya kor lat

  2 hó fer tõ zõ osz tá lyos gya kor lat

  2 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si gya kor lat

 6 hó meg elõ zõ or vos ta ni és nép egész ség ta ni tu do má nyos kép zé si prog ram

 12 hó meg elõ zõ or vos ta ni és nép egész ség ta ni törzs kép zés, ben ne 

 törzs kép zé si tan fo lya mok

22 hó nép egész ség ügyi te vé keny ség/gya kor lat, ben ne:

 1 hó kli ni kai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

 1 hó mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

 1 hó tan fo lyam a meg elõ zõ ha tó sá gi és szak ha tó sá gi el já rá sok ról

Ne u ro ló gia 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si gya kor lat, ben ne:

  2 hó ne u ro-in ten zív gya kor lat

 6 hó bel gyó gyá sza ti törzs kép zé si prog ram

 12 hó ne u ro ló gi ai alap kép zés

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis ne u ro ló gi ai kép zés, ben ne:

 1 hó kli ni kai elekt ro fi zi o ló gia

 2 hó epi lep to ló gia

 1 hó ne u ro ra di o ló gia

 2 hó ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek, ne u ro szo no ló gia

 1 hó ne u ro pa to ló gia, li qu or-di ag nosz ti ka

 2 hó pszi chi át ria

 1 hó ideg se bé szet

 2 hét ne u ro-in fek to ló gia

 2 hó gyer mek-ne u ro ló gia

 1 hó ne u ro-re ha bi li tá ció

 4 hó ne u ro ló gi ai am bu lan cia

 1 hét szak vizs ga elõ ké szí tõ tan fo lyam

Nuk le á ris me di ci na 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó nuk le á ris me di ci na alap kép zé si gya kor lat

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si gya kor lat

 6 hó bel gyó gyá sza ti gya kor lat
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 4 hó ra di o ló gi ai gya kor lat

 2 hó on ko ló gi ai gya kor lat

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis szak kép zé si gya kor lat, ben ne:

 át fo gó su gár vé del mi gya kor lat

 meg ha tá ro zott szá mú izo tóp-di ag nosz ti kai be avat ko zás el vég zé se

 meg ha tá ro zott szá mú te rá pi ás be avat ko zás tel je sí té se

 szak vizs ga elõ ké szí tõ tan fo lyam

Or to pé dia
és tra u ma to ló gia

72 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó se bé sze ti sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 12 hó az alap disz cip lí nák ban 

 (ál ta lá nos se bé szet, mell kas se bé szet, ideg se bé szet, ér se bé szet, uro ló gia, gyer mek-
 se bé szet)

 6 hó tra u ma to ló gi ai akut el lá tás ban 

 törzs kép zé si tan fo lya mok

46 hó spe ci á lis kép zé si prog ram, ben ne:

 23 hó or to pé di ai gya kor lat

 17 hó tra u ma to ló gia

 6 hó spe ci á lis gya kor lat, ben ne:

  2 hó kéz-, plasz ti kai és mik ro se bé sze ti gya kor lat

  2 hó fi zi o te rá pia, or to péd-re ha bi li tá ció, re u ma to ló gia

  2 hó szep ti kus csont se bé szet

3 kö te le zõ tan fo lyam:

 – elek tív or to pé di ai

 – tra u ma to ló gi ai

 – moz gás szer vi alap tu do má nyok

 1 sza ba don vá laszt ha tó tan fo lyam 

 elõ írt szá mú és tí pu sú mû té ti be avat ko zás

Or vo si la bo ra tó ri u mi 
di ag nosz ti ka

60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó bel gyó gyá sza ti törzs kép zés (ben ne: sür gõs sé gi la bo ra tó ri u mi gya kor lat)

 6 hó mo le ku lá ris bio pa to ló gi ai gya kor lat

 12 hó kli ni kai bio ké mia, ben ne:

  6 hó kli ni kai ké mia

  2 hó gyógy szer szint meg ha tá ro zás, to xi ko ló gia

  2 hó kro ma to grá fia, tö meg spekt ro met ria

  2 hó en dok ri no ló gi ai di ag nosz ti ka

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó he ma to ló gia, he mos ta se o ló gia, transz fu zi o ló gia

 6 hó kli ni kai mik ro bi o ló gia

 4 hó im mu no ló gi ai gya kor lat

 12 hó tu do má nyos kép zé si prog ram

 4 hó elek tív spe ci á lis kép zés

 2 hó tan fo lya mok 

Or vo si mik ro bi o ló gia 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 12 hó kli ni kai gya kor lat, ben ne:

  5 hó bel gyó gyá szat, on ko he ma to ló gia, in fek to ló gia

  3 hó gyer mek gyó gyá szat (PIC)

  3 hó in ten zív osz tály (bel gyó gyá szat, se bé szet), sür gõs sé gi am bu lan cia

  1 hó STD am bu lan cia
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 6 hó la bo ra tó ri u mi me di ci na, ben ne:

  2 hó mo le ku lá ris bio pa to ló gia

 6 hó mik ro bi o ló gi ai alap kép zés

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó mik ro bi o ló gi ai gya kor lat, ben ne:

  5 hó jár vány ügyi bak te ri o ló gia és ti pi zá ló la bor gya kor lat

  4 hó vi ro ló gia, vi ro ló gi ai im mu no ló gia

  1 hó pa ra zi to ló gia, pa ra zi to ló gi ai im mu no ló gia

  1 hó mi ko ló gia

  1 hó mi ko bak te ri um-di ag nosz ti ka

  1 hó mik ro bi o ló gi ai mo le ku lá ris bi o ló gi ai mód sze rek

  1 hó táp ta laj kony hai gya kor lat

  6 hét kö te le zõ tan fo lya mok

Oxy o ló gia és
sür gõs sé gi or vos tan

60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó mul ti disz cip li ná ris ITO

 1 hó ALS, PALS, tra u ma-, men tés irá nyí tá si, oxy o ló gi ai, ka taszt ró fa me di ci na- és
 kár hely pa rancs no ki tan fo lyam

 2 hó gyer mek gyó gyá szat fel vé te li am bu lan cia

 3 hó tra u ma to ló gia fel vé te li am bu lan cia

 1 hó fül-orr-gé gé szet (fel vé te li am bu lan cia és mûtõ)

 1 hó sze mé szet (fel vé te li am bu lan cia és mûtõ)

 2 hó to xi ko ló gi ai cent rum

 5 hó SO1

 1 hó oxy o ló gia-ro ham ko csin/vagy men tõ or vo si ko csin tel je sí tett szol gá lat

 1 hó gyer mek men tõ or vo si ko csin tel je sí tett szol gá lat

 1 hó mo bil in ten zív egy sé gen tel je sí tett szol gá lat

34 hó spe ci á lis kép zés, ben ne:

 18 hó ön ál ló men tõ or vo si mun ka (eset/ro ham ko csin)

 2 hó se bé szet (am bu lan cia be teg fel vé tel)

 3 hó kép al ko tó di ag nosz ti ka

 2 hó bel gyó gyá szat PCI-köz pont

 1 hó ne u ro ló gia stro ke köz pont ban

 1 hó PIC

 1 hó szü lõ szo bai gya kor lat

 1 hó pszi chi át ri ai gya kor lat

 2 hó or vo si ügye let

 1 hó ro ham ko csin/vagy men tõ or vo si ko csin tel je sí tett el len õr zött ki vo nu ló gya kor lat

Pa to ló gia 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram

34 hó spe ci á lis pa to ló gi ai szak kép zés, amely alatt azok ról a he lyek rõl, ahol a fel so rolt
spe ci a li tá sok nem ké pe zik a ru tin mun ka tár gyát, a meg adott idõ tar ta mú szak gya kor lat
akk re di tált kép zõ he lyen tel je sí ten dõ

 4 hét nõ gyó gyá sza ti pa to ló gia 

 3 hét di ag nosz ti kus cy to ló gia 

 2 hét ve se pa to ló gia 

 2 hét máj pa to ló gia 

 2 hét he ma to pa to ló gia 

 2 hét moz gás szer vi pa to ló gia

 2 hét uro ló gi ai pa to ló gia

 2 hét tü dõ pa to ló gia

 2 hét fül-orr-gé ge pa to ló gia

 2 hét ne u ro pa to ló gia
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 2 hét bõr gyó gyá sza ti pa to ló gia

 3 hó fek võ be teg-el lá tás ban el töl tött gya kor lat meg adott prog ram sze rint

 elõ írt szá mú és tí pu sú au top szi ás, hisz to pa to ló gi ai és ci to pa to ló gi ai te vé keny ség;
 spe ci á lis tech ni kák el sa já tí tá sa

 8 hét szak vizs ga elõ ké szí tõ tan fo lyam

Pszi chi át ria 60 hó nap 26 hó törzs kép zés, ben ne:

 3 hó bel gyó gyá sza ti gya kor lat

 15 hó fel vé te les pszi chi át ri ai osz tá lyos gya kor lat

 3 hó ne u ro ló gi ai osz tá lyos gya kor lat

 3 hó gyer mek- és if jú ság-pszi chi át ri ai osz tá lyos vagy am bu láns gya kor lat

  a fel so rolt szak mák kép zé si ide jé ben az il lesz ke dõ sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram
  is tel je sí ten dõ

 törzs kép zé si tan fo lyam

34 hó spe ci á lis kép zés, ben ne:

 9 hó pszi chi át ri ai já ró be teg-ren de lés, ben ne:

  3 hó kö zös sé gi pszi chi át ri ai gya kor lat

 3 hó idõs ko ri pszi chi át ri ai gya kor lat

 3 hó pszi chi át ri ai re ha bi li tá ci ós gya kor lat

 3 hó pszi cho te rá pi ás gya kor lat

 3 hó al ko hol-drog osz tá lyos vagy am bu láns gya kor lat

 3 hó egye te mi kép zõ he lyen el töl ten dõ gya kor lat

 10 hó elek tív gya kor lat 

fo lya ma tos el mé le ti kép zés meg ha tá ro zott té ma kö rök bõl és a pszi cho te rá pi ás kép zés
pro pe de u ti kai fá zi sa

Ra di o ló gia 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 3 hó se bé sze ti tí pu sú törzs kép zé si prog ram

 3 hó bel gyó gyá sza ti tí pu sú törzs kép zé si prog ram

 12 hó ra di o ló gi ai alap kép zé si prog ram

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis kép zés, ben ne:

 21 hó ál ta lá nos rönt gen- és ult ra hang-di ag nosz ti ka

 2 hó kom plex em lõ di ag nosz ti ka

 4 hó com pu ter to mog rap hia, ben ne:

  2 hó ne u ro-ra di o ló gia

 3 hó mág ne ses re zo nan cia kép al ko tás, ben ne:

  2 hó ne u ro-ra di o ló gia

 3 hó kép al ko tó el já rá sok kal ve zé relt in va zív di ag nosz ti ka és te rá pi ás in ter ven ció

 1 hó su gár te rá pia

Re pü lõ or vos tan 48 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tás, ben ne:

  1 hó ku ta tó-men tõ, il let ve men tõ-he li kop ter szol gá lat

 5 hó bel gyó gyá sza ti tí pu sú törzs kép zé si prog ram

 6 hó re pü lõ or vo si kli ni kai vizs gá la tok (se bé szet, bel gyó gyá szat, ideg gyó gyá szat,
 fül-orr-gé gé szet, sze mé szet, fo gá szat)

 3 hó spe ci á lis re pü lõ or vo si funk ci o ná lis di ag nosz ti kai és pszi cho ló gi ai vizs gá la tok

 8 hét re pü lõ or vo si alap tan fo lyam

 8 hét re pü lõ szak or vo si tan fo lyam

22 hó re pü lõ té ri or vo si szol gá lat

Re u ma to ló gia 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 12 hó bel gyó gyá sza ti törzs kép zé si prog ram
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 2 hó or to pé di ai osz tá lyos gya kor lat

 2 hó ne u ro ló gi ai osz tá lyos gya kor lat

 2 hó re ha bi li tá ci ós osz tá lyos gya kor lat

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis szak kép zé si prog ram, ben ne:

 30 hó spe ci á lis kép zés re u ma to ló gi ai osz tá lyon

 4 hó re u ma to ló gi ai já ró be teg-ren de lé si gya kor lat

Se bé szet 72 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 6 hó tra u ma to ló gi ai gya kor lat

 3 hó se bé sze ti alap disz cip lí nák

 9 hó se bé sze ti sür gõs sé gi be teg el lá tás, am bu láns se bé szet, já ró be teg-el lá tás

törzs kép zé si tan fo lya mok

46 hó spe ci á lis szak kép zé si prog ram, ben ne:

 3 hó ér se bé sze ti gya kor lat

 2 hó mell kas-se bé sze ti osz tá lyos gya kor lat

 1 hó gyer mek se bé sze ti gya kor lat

40 hó ál ta lá nos se bé sze ti gya kor lat, ben ne:

  leg fel jebb 6 hóra vá laszt ha tó az aláb bi társ szak mák egyi ke: uro ló gia, szü lé szet-nõ-
  gyó gyá szat, kéz se bé szet, ideg se bé szet, plasz ti kai se bé szet, szív se bé szet, en do szkó pos
  se bé szet, oxy o ló gia)

se bé sze ti in fek to ló gia tan fo lyam 

se bé sze ti on ko ló gia tan fo lyam

éven te egy, két na pos kö te le zõ tan fo lyam

két he tes, vizs gá val zá ru ló szak vizs ga-elõ ké szí tõ tan fo lyam, meg adott szá mú és tí pu sú
 mûtét el vég zé se

Su gár te rá pia 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 12 hó kép al ko tói di ag nosz ti kai gya kor lat, ben ne:

  6 hó CT

  2 hó MRI

  2 hó izo tóp di ag nosz ti ka

  1 hó ult ra hang-di ag nosz ti ka

  1 hó ra di o ló gia

 12 hó kli ni kai gya kor lat, ben ne:

  2 hó bel gyó gyá szat

  2 hó se bé szet

  2 hó gyer mek gyó gyá szat

  2 hó fül-orr-gé ge gyó gyá szat

  2 hó nõ gyó gyá szat

  1 hó ideg gyó gyá szat

  1 hó bõr gyó gyá szat

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis kép zé si prog ram

Sze mé szet 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tás, ben ne:

  1 hó men tõ or vo si gya kor lat

  2 hó in ten zív te rá pia

  2 hó anesz te zi o ló gi ai gya kor lat

  1 hó tan fo lya mok

 6 hó se bé sze ti tí pu sú törzs kép zé si gya kor lat, ben ne:

  1 hó ideg se bé szet

  5 hó sze mé sze ti mik ro se bé szet
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 12 hó sze mé sze ti gya kor lat tel jes kö rû kép zés re ki je lölt kép zõ he lyen

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó ál ta lá nos kép zés

szak vizs ga elõt ti teszt vizs ga

Szív se bé szet 84 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tás

 6 hó ál ta lá nos se bé sze ti törzs kép zés

 2 hó tra u ma to ló gi ai kép zés

 1 hó plasz ti kai se bé szet

 1 hó uro ló gia

 1 hó ideg se bé szet

 2 hó mell kas se bé szet

 1 hó ér se bé szet

 4 hó anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pia

 törzs kép zé si tan fo lyam

58 hó szív se bé sze ti spe ci á lis kép zés, ben ne:

 6 hó he mo di na mi kai la bo ra tó ri u mi gya kor lat 

 elõ írt szá mú mû tét tel je sí té se

Szü lé szet-
nõ gyó gyá szat

60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 3 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 3 hó se bé sze ti törzs kép zé si prog ram

 8 hó ál ta lá nos nõ gyó gyá sza ti kép zés

 8 hó ál ta lá nos szü lé sze ti kép zés

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis kép zés, ben ne:

 11 hó szü lé sze ti kép zés

 9 hó nõ gyó gyá sza ti kép zés

 5 hó nõ gyó gyá sza ti on ko ló gia

 1 hó nõ gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia és asszisz tált rep ro duk ció

 3 hó szü lé sze ti-nõ gyó gyá sza ti ult ra hang-di ag nosz ti ka

 2 hó szü lé sze ti anesz te zi o ló gia

 3 hó uro ló gia

kö te le zõ tan fo lya mok:

 – col pos co pia

 – ne o na to ló gia

 – nõ gyó gyá sza ti en dos co pia

 – szü lé sze ti-nõ gyó gyá sza ti ult ra hang-di ag nosz ti ka

 – post me no pa u sá lis hor mon pót lás

 – pszi cho szo ma ti ka a szü lé szet-nõ gyó gyá szat ban 

 – gyer mek nõ gyó gyá szat 

 meg ha tá ro zott szá mú és tí pu sú mû tét el vég zé se

Transz fú zi o ló gia 48 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 6 hó törzs kép zé si gya kor lat bel gyó gyá sza ti vagy gyer mek gyó gyá sza ti he ma to ló gi ai
 osz tá lyon

 9 hó transz fú zi o ló gi ai alap kép zés

 3 hó kö te le zõ tan fo lya mok, ben ne: im mu no ló gia és he ma to ló gi ai tan fo lya mok

 törzs kép zé si tan fo lya mok

22 hó spe ci á lis transz fú zi o ló gi ai kép zés, ben ne:

 3 hó kli ni kai la bo ra tó ri u mi gya kor lat
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Tü dõ gyó gyá szat 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó bel gyó gyá sza ti törzs kép zé si gya kor lat ál ta lá nos bel gyó gyá sza ti osz tá lyon

 6 hó bel gyó gyá szat, ben ne: 

  in ten zív lég zés te rá pi ás tí pu sú sür gõs sé gi gya kor lat 

  2 hét transz fú zi o ló gi ai tan fo lyam

 12 hó bel gyó gyá sza ti alap gya kor lat, ben ne:

  6 hó kar di o ló gi ai és pul mo no ló gi ai súly pon tú osz tá lyon

  6 hó gaszt ro en te ro ló gi ai súly pon tú osz tá lyon

34 hó spe ci á lis tü dõ gyó gyá sza ti kép zés, ben ne:

 3 hét kö te le zõ szak vizs ga elõ ké szí tõ tan fo lyam

 1 hét kö te le zõ egyé ni kon zul tá ció

 6 hó kli ni kai im mu no ló gia és al ler go ló gia

 6 hó on ko-pul mo no ló gia 

 1 hó lég zés re ha bi li tá ció

 1 hó tü dõ gon do zói gya kor lat

Uro ló gia 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tás, ben ne:

  2 hó in ten zív osz tá lyos mun ka 

  2 hó tra u ma to ló gia

  2 hó men tõ gya kor lat

 8 hó ál ta lá nos se bé szet gya kor lat

 1 hó ér se bé sze ti gya kor lat

 1 hó nõ gyó gyá szat

 3 hó uro ló gi ai am bu lan ci án

 3 hó gyer mek uro ló gia

 2 hó and ro ló gia

 törzs kép zé si tan fo lyam(ok)

34 hó uro ló gi ai osz tá lyos gya kor lat, ben ne: 

  ult ra hang alap is me re tek tan fo lyam

  1 hó uro ló gi ai ult ra hang gya kor lat

 meg adott szá mú és tí pu sú mû tét

 szak vizs ga fel ké szí tõ prog ram si ke res tel je sí té se               ”

3. számú melléklet a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 66/1999. (XII. 25.) EüM ren de let hez

Az általános orvosi oklevéllel rendelkezõ szakorvosok által megszerezhetõ ráépített szakképesítések
megszerzésének képzési feltételei

Szak ma Szak kép zé si idõ
Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis

kö te le zõ gya kor lat és tan fo lyam
Rá épí tett szak ké pe sí tés hez
szük sé ges elsõ szak ké pe sí té

Ad dik to ló gia 24 hó nap 6 hó bel gyó gyá sza ti kép zés olyan osz tá lyon, ahol
al ko hol be te ge ket is ke zel nek, ezen be lül ben ne:

pszi chi át ria

3 hó gaszt ro en te ro ló gia

12 hó gya kor lat al ko hol, vagy drog osz tá lyon, vagy
pszi chi át ria spe ci á lis rész le gén

6 hó gya kor lat drog am bu lan ci án vagy gon do zó ban

2 hét spe ci á lis ad dik to ló gi ai tan fo lyam
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Szak ma Szak kép zé si idõ
Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis

kö te le zõ gya kor lat és tan fo lyam
Rá épí tett szak ké pe sí tés hez
szük sé ges elsõ szak ké pe sí té

6 hó pszi chi át ri ai osz tá lyos gya kor lat bel gyó gyá szat,
há zi or vos tan, cse cse mõ-
és gyer mek gyó gyá szat,
neuro lógia,
tü dõ gyó gyá szat

12 hó al ko hol-drog osz tá lyos gya kor lat

6 hó gya kor lat al ko hol-drog am bu lan ci án vagy
gon do zó ban

pszi cho te rá pi ás tan fo lyam

2 hét spe ci á lis ad dik to ló gi ai tan fo lyam

Al ler go ló gia és kli ni kai
im mu no ló gia

24 hó nap 4 hó bel gyó gyá sza ti im mu no ló gia bel gyó gyá szat,
bõr gyó gyá szat,
cse cse mõ- és
gyer mek gyó gyá szat,
fül-orr-gé ge gyó gyá szat,
in fek to ló gia, ne u ro ló gia,
re u ma to ló gia se bé szet,
sze mé szet,
szü lé szet-nõ gyó gyá szat,
transz fú zi o ló gia,
tü dõ gyó gyá szat

2 hó im mu no ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

3 hó bõr gyó gyá szat

3 hó gyer mek gyó gyá sza ti al ler go ló gia és
immu nológia

3 hó tü dõ gyó gyá szat, al ler go ló gia

3 hó re u ma to ló gia

2 hó transz plan tá ci ós la bo ra tó ri u mi gya kor lat

6 hét im mu no ló gi ai tan fo lya mok

And ro ló gia 24 hó nap 1 év el mé le ti és gya kor la ti kép zés szak kép zõ hellyé
mi nõ sí tett kép zõ he lyen

uro ló gia

6 hó ki egé szí tõ kép zés, ben ne and ro ló gi ai tan fo lyam
el vég zé se

6 hó and ro ló gi ai se bé szet kü lön meg ha tá ro zott
kép zõ he lyen

elõ írt se bé sze ti te vé keny ség iga zo lá sa

48 hó nap 2 év uro ló gi ai kép zés min den el sõ ként
meg sze rez he tõ kli ni kai
szak ké pe sí tés*

1 év el mé le ti és gya kor la ti kép zés szak kép zõ hellyé
mi nõ sí tett kép zõ he lyen

6 hó ki egé szí tõ kép zés and ro ló gi ai alap tan fo lyam
el vég zé se

6 hó se bé szet kü lön meg ha tá ro zott kép zõ he lyen

elõ írt se bé sze ti te vé keny ség iga zo lá sa

Au dio ló gia 24 hó nap gya kor lat au dio ló gi ai ál lo má son fül-orr-gé ge gyó gyá szat

1 hét spe ci á lis au dio ló gi ai tan fo lyam

Cy to pa to ló gia 24 hó nap 2 hó ult ra hang gya kor lat pa to ló gia

2 hó ve zé relt bi op szia gya kor lat

4 hó kli ni kai am bu láns gya kor lat

8 hó nõ gyó gyá sza ti cy to lo gi ai gya kor lat

8 hó as pi rá ci ós cy to lo gi ai gya kor lat

Cse cse mõ- és gyer mek
fül-orr-gé ge gyó gyá szat

24 hó nap 4 hó gyer mek gyó gyá sza ti gya kor lat fül-orr-gé ge gyó gyá szat

20 hó gyer mek fül-orr-gé gé sze ti osz tá lyos gya kor lat

Cse cse mõ- és
gyer mek gyó gyá sza ti
in ten zív te rá pia

24 hó nap 6 hó gyer mek in ten zív osz tá lyon cse cse mõ- és
gyer mek gyó gyá szat3 hó ne o na tá lis in ten zív cent rum ban

1 hó gyer mek kar di o ló gi ai in ten zív osz tá lyon

1 hó gyer me kin fek to ló gi ai in ten zív osz tá lyon

1 hó gyer mek égés-in ten zív osz tá lyon

1 hó gyer mek sür gõs sé gi osz tá lyon

1 hó gyer mek se bé sze ti osz tá lyon

6 hó gyer me ka nesz te zi o ló gia

1 hó to xi ko ló gi ai in ten zív osz tá lyon

1 hó ne u ro tra u ma to ló gi ai in ten zív osz tá lyon

1 hó lé le gez te té si pro fi lú in ten zív osz tá lyon

1 hó kar di o ló gi ai pro fi lú in ten zív osz tá lyon
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Szak ma Szak kép zé si idõ
Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis

kö te le zõ gya kor lat és tan fo lyam
Rá épí tett szak ké pe sí tés hez
szük sé ges elsõ szak ké pe sí té

Cse cse mõ- és gyer mek
kar di o ló gia

36 hó nap 18 hó gyer mek kar di o ló gia cent rum ban cse cse mõ- és
gyer mek gyó gyá szat18 hó gyer mek kar di o ló gia osz tá lyon

Egész ség biz to sí tás 24 hó nap 24 hó akk re di tált biz to sí tá si gya kor la tot vég zõ
egész ség ügyi szol gál ta tó nál, ben ne: 2-2 hó
bel gyó gyá sza ti, tra u ma to ló gi ai (or to pé di ai),
pszi chi át ri ai, il let ve or vos szak ér tõi gya kor la tot
foly ta tó osz tá lyon

bár mely elsõ
szak ké pe sí tés

4×50 óra spe ci á lis tan fo lyam

En dok ri no ló gia 24 hó nap 17 hó bel gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia (ben ne: 4 hó
 diabetológia)

bel gyó gyá szat

3 hó gyer mek gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia

3 hó nõ gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia

1 hó en dok ri no ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

az elõ írt tan fo lya mok tel je sí té se

6 hó bel gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia cse cse mõ- és
gyer mek gyó gyá szat14 hó gyer mek gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia (ben ne:

4 hó di a be to ló gia)

3 hó nõ gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia

1 hó en dok ri no ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

az elõ írt tan fo lya mok tel je sí té se

6 hó bel gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia szü lé szet-nõ gyó gyá szat

3 hó gyer mek gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia

14 hó nõ gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia

(ben ne: 4 hó di a be to ló gia)

1 hó en dok ri no ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

az elõ írt tan fo lya mok tel je sí té se

Ér se bé szet 24 hó nap tel jes idõ ben ér se bé sze ti osz tá lyos (kli ni kai)
gya kor lat

se bé szet

elõ írt szá mú és tí pu sú mû té ti be avat ko zás tel je sí té se

Fi zi o te rá pia 24 hó nap fi zi o te rá pi ás tan fo lyam (a kép zés kez de tén) min den el sõ ként
meg sze rez he tõ kli ni kai
szak ké pe sí tés*

3 hó re u ma to ló gia

3 hó moz gás szer vi re ha bi li tá ció

1 hó bal ese ti utó ke ze lõ

1 hó tü dõ gyó gyá szat

2 hét ön ál ló fi zi o te rá pi ás osz tá lyon

2 hét kar di o ló gi ai-re ha bi li tá ci ós osz tá lyon

2 hét sport-fi zi o te rá pi ás osz tá lyon

15 hó fi zi o te rá pia gya kor lá sa az alap kli ni kai
szak má nak meg fe le lõ fek võ be teg-osz tá lyon

az alap kli ni kai szak má nak meg fe le lõ fi zi o te rá pi ás
tan fo lyam

Fo ni át ria 24 hó nap tel jes idõ ben szak gya kor lat fo ni át ri ai ál lo má son fül-orr-gé ge gyó gyá szat

kö te le zõ tan fo lyam

Gyermekgasztroente -
rológia

24 hó nap 6 hó fel nõtt gaszt ro en te ro ló gia cse cse mõ- és
gyer mek gyó gyá szat18 hó gyer mek gyó gyá sza ti gaszt ro en te ro ló gia

gaszt ro en te ro ló gi ai tan fo lyam he pa to ló gi ai
te ma ti ká val is

hasi ult ra hang tan fo lyam

elõ írt szá mú és tí pu sú be avat ko zá sok

Gyer mek ne u ro ló gia 24 hó nap 12 hó fel nõtt ne u ro ló gi ai gya kor lat cse cse mõ- és
gyer mek gyó gyá szat12 hó cse cse mõ- és gyer mek ne u ro ló gi ai osz tá lyos

gya kor lat
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Szak ma Szak kép zé si idõ
Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis

kö te le zõ gya kor lat és tan fo lyam
Rá épí tett szak ké pe sí tés hez
szük sé ges elsõ szak ké pe sí té

12 hó gyer mek gyó gyá sza ti szak gya kor la ta ne u ro ló gia

12 hó gyer mek ne u ro ló gi ai osz tá lyos gya kor lat

Gyer mek nõ gyó gyá szat 36 hó nap 24 hó nõ gyó gyá sza ti gya kor lat cse cse mõ- és
gyer mek gyó gyá szat12 hó gyer mek nõ gyó gyá sza ti gya kor lat

12 hó gyer mek gyó gyá sza ti gya kor lat szü lé szet-nõ gyó gyá szat

24 hó gyer mek nõ gyó gyá sza ti gya kor lat

Gyer mek ra di o ló gia 30 hó nap 6 hó ál ta lá nos ra di o ló gia cse cse mõ- és
gyer mek gyó gyá szat6 hó ál ta lá nos ult ra hang

6 hó ál ta lá nos CT, MR, in ter ven tio

6 hó tel jes ská lá jú gyer mek ra di o ló gi ai osz tá lyos
gya kor lat

6 hó tel jes ská lá jú ra di o ló gi ai osz tá lyos gya kor lat

24 hó nap 12 hó ál ta lá nos gyer mek gyó gyá sza ti gya kor lat ra di o ló gia

6 hó nem tel jes ská lá jú

gyer mek ra di o ló gi ai gya kor lat

6 hó tel jes ská lá jú

gyer mek ra di o ló gi ai gya kor lat

Gyer mek sze mé szet 24 hó nap 20 hó gyer mek sze mé sze ti gya kor lat (egye te mi
kli ni kán töl ten dõ)

sze mé szet

4 hó gyer mek sze mé sze ti já ró be teg-ren de lés

Gyer mek-tü dõ gyó gyá szat 24 hó nap 8 hó gyer mek tü dõ gyó gyá szat osz tá lyos gya kor lat cse cse mõ- és
gyer mek gyó gyá szat4 hó al ler go ló gi ai gya kor lat

6 hó fel nõtt tü dõ gyó gyá sza ti osz tá lyos gya kor lat

1 hó gyer mek tu ber ko ló zis osz tá lyos gya kor lat

3 hó bron cho ló gi ai gya kor lat

2 hó tü dõ gyó gyá sza ti já ró be teg-ren de lés

kli ni kai im mu no ló gi ai és al ler go ló gi ai tan fo lyam

szak vizs gá ra elõ ké szí tõ gyer mek-tü dõ gyó gyá szat
tan fo lyam

He ma to ló gia 24 hó nap 15 hó gya kor lat kli ni kai he ma to ló gi ai osz tá lyon bel gyó gyá szat, cse cse mõ- 
és gyer mek gyó gyá szat6 hó csont ve lõi õs sejt ke ze lést is vég zõ mun ka he lyen

6 he tes la bo ra tó ri u mi gya kor lat

6 he tes szak vizs ga elõ ké szí tõ tan fo lyam

Igaz ság ügyi pszi chi át ria
(igaz ság ügyi
el me or vos tan)

36 hó nap 36 hó igaz ság ügyi pszi chi át ri ai te vé keny ség
akk re di tált ok ta tó he lyen

pszi chi át ria, gyer mek- és
if jú ság pszi chi át ria

50 ön ál ló szak vé le mény el ké szí té se igaz ság ügyi
pszi chi át ria tan fo lyam

In ten zív te rá pia 24 hó nap 6 hó anesz te zi o ló gi ai alap kép zés bel gyó gyá szat,
kardio lógia18 hó in ten zív te rá pia kép zés re ki je lölt ve gyes

pro fi lú in ten zív te rá pi ás osz tá lyon

Is ko la-egész ség tan
és  ifjúságvédelem

24 hó nap is ko la or vo si vagy gyer mek kör ze ti mun ka kör cse cse mõ- és
gyer mek gyó gyá szat,
bel gyó gyá szat

1 hó or to pé dia

is ko la or vo si tan fo lyam

1 hét sport or vo si,

2 hét fog lal ko zás-egész ség ügyi, 

1 hó gyer mek-pszi chi át ri ai gya kor lat, 

40 órás egész ség-fej lesz té si tan fo lyam

a bel gyó gyász szak or vo sok ese té ben: 6 hó cse cse mõ- 
és gyer mek gyó gyá sza ti in té zet ben töl tött
szak gya kor lat

Kéz se bé szet 24 hó nap 24 hó gya kor lat kéz se bé sze ti osz tá lyon (rész le gen) or to pé dia, se bé szet,
tra u ma to ló giaelõ írt szá mú és tí pu sú mû té ti be avat ko zás
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Szak ma Szak kép zé si idõ
Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis

kö te le zõ gya kor lat és tan fo lyam
Rá épí tett szak ké pe sí tés hez
szük sé ges elsõ szak ké pe sí té

Kli ni kai far ma ko ló gia 24 hó nap 3 hó gya kor lat kli ni kai fá zis I. és fá zis II.
gyógy szer vizs gá la tok vég zé sé re akk re di tált kli ni kai
far ma ko ló gi ai vizs gá ló he lyen

min den el sõ ként
meg sze rez he tõ kli ni kai
szak ké pe sí tés*

9 hó gya kor lat az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet
ál tal en ge dé lye zett kli ni kai fá zis II. és fá zis III.
gyógy szer vizs gá la tok vég zé sé re akk re di tált kli ni kai
far ma ko ló gi ai vagy kli ni kán, kór ház ban mû kö dõ
vizs gá ló he lyen

3 hó pre kli ni kai gyógy szer vizs gá la ti gya kor lat
akk re di tált vizs gá ló he lyen

9 hó to váb bi gya kor lat a fen ti gya kor ló he lye ken

GCP tan fo lyam

2 hét el mé le ti kép zés

Kli ni kai ge ne ti ka 24 hó nap 6 hó gyer mek gyó gyá szat min den szak or vo si
szak ké pe sí tés6 hó szü lé szet-nõ gyó gyá szat (be le ért ve: int ra u te rin

di ag nosz ti ka)

3 hó mo le ku lá ris ge ne ti kai la bo ra tó ri um

3 hó ci to ge ne ti kai la bo ra tó ri um

6 hét bel gyó gyá sza ti ge ne ti ka/ta nács adá si gya kor lat

6 hét bõr gyó gyá sza ti ge ne ti ka/ta nács adá si gya kor lat

6 hét sze mé sze ti ge ne ti ka/ta nács adá si gya kor lat

6 hét ne u ro ló gi ai ge ne ti ka/ta nács adá si gya kor lat

Kli ni kai ne u ro fi zi o ló gia 24 hó nap 24 hó kli ni kai ne u ro fi zi o ló gi ai la bo ra tó ri um ban
el töl tött gya kor lat, ben ne:

ne u ro ló gia, pszi chi át ria,
ideg se bé szet, cse cse mõ-
és gyer mek gyó gyá szat,
gyer mek- és if jú sá gi
pszi chi át ria

4 hét elekt ro en ke fa log rá fia

2 hét vi deo-EEG

4 hét ki vál tott vá la szok

4 hét elekt ro mi og rá fia és elekt ro ne u ro nog rá fia

2 hét mág ne ses in ger lés

4 hét po li szom nog rá fia

Elõ írt szá mú és tí pu sú vizs gá la tok

Kli ni kai on ko ló gia 26 hó nap 19 hó on ko ló gi ai, bel gyó gyá sza ti, uro ló gi ai és
se bé sze ti osz tá lyos gya kor lat, eb bõl:

bel gyó gyá szat,
bõr gyó gyá szat,
cse cse mõ-
és gyer mek gyó gyá szat,
fül-orr-gé ge gyó gyá szat,
gyer mek se bé szet,
ideg sebészet, nuk le á ris
 medicina, or to pé dia, 
or to pé dia-tra u ma to ló gia,
ra di o ló gia, se bé szet,
sugár terápia,
szü lé szet-nõ gyó gyá szat,
tü dõ gyó gyá szat, uro ló gia

8 hó tel jes kö rû kép zés re ki je lölt kép zõ he lyen

3 hó ke mo te rá pia

2 hét uro-on ko ló gia

2 hét nõ gyó gyá sza ti on ko ló gia

2 hét su gár te rá pia

2 hó on ko ló gi ai se bé szet

2 hét he ma to ló gia

2 hét fej-nyak se bé szet

1-1 hét bõr gyó gyá szat, pa to ló gia

rönt gen-di ag nosz ti ka, fáj da lom csil la pí tás

2 hét kö te le zõ el mé le ti tan fo lya mok

La bo ra tó ri u mi
he ma to ló gia és
im mu no ló gia

24 hó nap 9 hó he ma to ló gi ai és he mosz ta ze o ló gi ai
laborató riumi gya kor lat

or vo si la bo ra tó ri u mi
 diagnosztika

9 hó im mu no ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

1 hó he ma to ló gi ai és he mosz ta ze o ló gi ai am bu láns
gya kor lat

1 hó im mu no ló gi ai am bu láns gya kor lat

3 hó transz fú zi o ló gi ai gya kor lat

1 hó tan fo lya mok, el mé le ti kép zés
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Szak ma Szak kép zé si idõ
Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis

kö te le zõ gya kor lat és tan fo lyam
Rá épí tett szak ké pe sí tés hez
szük sé ges elsõ szak ké pe sí té

10,5 hó he ma to ló gi ai és he mosz ta ze o ló gi ai
la bo ra tó ri u mi gya kor lat

transz fú u zi o ló gia

10,5 hó im mu no ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

1 hó he ma to ló gi ai és he mosz ta ze o ló gi ai am bu láns
gya kor lat

1 hó im mu no ló gi ai am bu láns gya kor lat

1 hó tan fo lyam, el mé le ti kép zés

Mell kas se bé szet 24 hó nap 24 hó mell kas se bé sze ti osz tá lyon (rész le gen) se bé szet

elõ írt szá mú és tí pu sú mû tét el vég zé se

Mo le ku lá ris ge ne ti kai
 diagnosztika

24 hó nap 3 hó kli ni kai ge ne ti kai ta nács adás or vo si la bo ra tó ri u mi
di ag nosz ti ka, or vo si
mik ro bi o ló gia, pa to ló gia,
igaz ság ügyi or vos tan

3 hó cy to ge ne ti ka

3 hó örök lött ge ne ti kai meg be te ge dé sek
di ag nosz ti ká ja

3 hó mo le ku lá ris ge ne ti kai poly mor fiz mu sok, ri zi kó
té nye zõk di ag nosz ti ká ja

3 hó mik ro bi o ló gi ai mo le ku lá ris bi o ló gi ai
di ag nosz ti ka

6 hó mo le ku lá ris ge ne ti kai tár gyú tu do má nyos
pro ject

Mun ka hi gi é né 24 hó nap 12 hó mun ka hi gi é nés törzs kép zés fog lal ko zás-or vos tan,
meg elõ zõ or vos tan és
nép egész ség tan

12 hó mun ka hi gi é nés gya kor lat

Nef ro ló gia 24 hó nap nef ro ló gi ai osz tá lyon (rész le gen) anesz te zi o ló gia és
in ten zív te rá pia,
bel gyó gyá szat, cse cse mõ- 
és gyer mek gyó gyá szat

Ne o na to ló gia 24 hó nap 18 hó új szü lött és pa to ló gi ás új szü lött gya kor lat cse cse mõ- és
gyer mek gyó gyá szat6 hó in ten zív új szü lött el lá tá si gya kor lat

Ne u ro pa to ló gia 36 hó nap 12 hó pa to ló gi ai gya kor lat ne u ro ló gia, ideg se bé szet

24 hó ne u ro pa to ló gi ai gya kor lat

12 hó ne u ro ló gi ai gya kor lat pa to ló gia

24 hó ne u ro pa to ló gi ai gya kor lat

Ne u ro ra di o ló gia 24 hó nap 24 hó ne u ro ra di o ló gi ai gya kor lat, ben ne: ra di o ló gia

8 hét in ter ven ci ós ne u ro ra di o ló gia

8 hét gyer mek ne u ro ra di o ló gia

1 hó ne u ro-nuk le á ris me di ci na

1 hó ne u ro so no ló gia

az elõ írt szá mú és tí pu sú vizs gá lat

Or vo si re ha bi li tá ció,
( rehabilitációs szak te rü let 
meg je lö lé sé vel:
cse cse mõ- és
gyer mek gyó gyá szat,
kar di o ló gia,
 mozgásszervi és
tüdõ gyógyászat te rü le ten)

24 hó nap a meg elõ zõ en meg szer zett, szak ké pe sí tés és a
meg szer zen dõ re ha bi li tá ci ós szak ké pe sí tés alap ján
re ha bi li tá ci ós osz tá lyos gya kor lat

min den el sõ ként
meg sze rez he tõ kli ni kai és 
moz gás szer vi
szak ké pe sí tés* (ki vé ve:
pszi chi át ria)

re ha bi li tá ci ós alap is me re tek tan fo lyam

fi zi o te rá pia I. és II. tan fo lyam

alap szak ma füg gõ spe ci á lis tan fo lyam

Or vo si re ha bi li tá ció
(pszi chi át ria
szak te rü le ten)

24 hó nap pszi chi át ri ai re ha bi li tá ci ós osz tá lyos gya kor lat pszi chi át ria

re ha bi li tá ci ós alap is me re tek tan fo lyam

alap szak ma füg gõ spe ci á lis tan fo lyam

Plasz ti kai (égé si) se bé szet 36 hó nap 18 hó plasz ti kai törzs kép zés, eb bõl 12 hó egya zon
kép zõ he lyen fo lya ma to san

se bé szet,
or to pé dia-tra u ma to ló gia,
tra u ma to ló gia

6 hó égés se bé sze ti osz tá lyon

3 hó kéz se bé szet és mik ro se bé szet
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Szak ma Szak kép zé si idõ
Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis

kö te le zõ gya kor lat és tan fo lyam
Rá épí tett szak ké pe sí tés hez
szük sé ges elsõ szak ké pe sí té

3 hó fej-nyak-száj se bé szet

6 hó sza ba don vá lasz tott (esz té ti kai se bé szet,
uro ló gia, nõ gyó gyá szat, sze mé szet, bõr gyó gyá szat)

48 hó nap 1 év ál ta lá nos se bé sze ti gya kor lat más, el sõ ként
meg sze rez he tõ se bé sze ti
jel le gû szak ké pe sí tés
(fül-orr- gégegyógyászat,
arc-áll csont-száj se bé szet,
 szemészet,
szülészet- nõgyógyászat,
or to pé dia, uro ló gia,
gyer mek se bé szet stb.)

3 év szak mai gya kor lat ben ne:

18 hó plasz ti kai törzs kép zés eb bõl

12 hó egya zon kép zõ he lyen fo lya ma to san

6 hó égés se bé sze ti osz tá lyon

3 hó kéz se bé szet és mik ro se bé szet

3 hó fej-nyak-száj se bé szet

6 hó sza ba don vá lasz tott

(esz té ti kai se bé szet, uro ló gia, nõ gyó gyá szat,
sze mé szet, bõr gyó gyá szat)

Pszi cho te rá pia 24 hó nap kli ni kai pszi cho te rá pi ás kép zõ he lyen (kli ni kai fá zis) pszi chi át ria, gyer mek- és
if jú ság pszi chi át riamód szer spe ci fi kus kép zõ he lye ken

(mód szer spe ci fi kus fá zis az elsõ fá zis sal
pár hu za mo san)

36 hó nap kli ni kai pszci ho te rá pi ás kép zõ he lyen min den el sõ ként
meg sze rez he tõ kli ni kai
szak ké pe sí tés*

(pro pe de u ti kai és kli ni kai fá zis)

mód szer spe ci fi kus kép zõ he lye ken

(mód szer spe ci fi kus fá zis az elsõ két

fá zis sal pár hu za mo san)

Sport or vos tan 24 hó nap 2 hó bel gyó gyá sza ti osz tá lyon min den el sõ ként
meg sze rez he tõ kli ni kai
szak ké pe sí tés*

1 hó kar di o ló gi ai, il let ve kar di o ló gi ai in ten zív
osz tá lyon

2 hó or to pé di ai, tra u ma to ló gi ai vagy sport se bé sze ti
osz tá lyon és szak ren de lé sen

2 hó ter he lés di ag nosz ti ka

1,5 hó re ha bi li tá ci ós és fi zi o te rá pi ás osz tá lyon és
szak ren de lé sen

12 hó sport or vo si gya kor lat (szak ren de lé sen,
vá lo ga tott ke ret vagy egye sü let mel lett, mi ni mum
havi 20 óra)

kö te le zõ tan fo lyam:

2 hét sport or vo si is me re tek

1 hét oxy o ló gia

kö te le zõ kon zul tá ci ók az Or szá gos
Sport egész ség ügyi In té zet ben

Su gár egész ség tan 24 hó nap 12 hó su gár egész ség ta ni törzs kép zés meg elõ zõ or vos tan és
nép egész ség tan,
fog lal ko zás-or vos tan,
ra di o ló gia

12 hó su gár egész ség ta ni gya kor lat

Tró pu si be teg sé gek 24 hó nap 1 év in fek to ló gi ai osz tá lyon in fek to ló gia,
bel gyó gyá szat3 hó ha zai tró pu si osz tá lyos gya kor lat

4 hó ha zai tró pu si am bu lan ci án vég zett gya kor lat

3 hó mik ro bi o ló gi ai-pa ra zi to ló gi ai la bo ra tó ri u mi
gya kor lat

6–8 he tes tró pu si me di ci ná val fog lal ko zó tan fo lyam
el vég zé se
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* Kli ni kai szak ké pe sí té sek:

 1. Anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pia

 2. Arc-áll csont-száj se bé szet

 3. Bel gyó gyá szat

 4. Bõr gyó gyá szat

 5. Cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá szat

 6. Fül-orr-gé ge gyó gyá szat

 7. Gaszt ro en te ro ló gia

 8. Gyer mek- és if jú sá gi pszi chi át ria

 9. Gyer mek se bé szet

10. Hon véd or vos tan, ka taszt ró fa-or vos tan

11. Ideg se bé szet

12. Igaz ság ügyi or vos tan

13. In fek to ló gia

14. Kar di o ló gia

15. Ne u ro ló gia

16. Nuk le á ris me di ci na

17. Or to pé dia és tra u ma to ló gia

18. Oxy o ló gia és sür gõs sé gi or vos tan

19. Pa to ló gia

20. Pszi chi át ria

21. Ra di o ló gia

22. Re pü lõ or vos tan

23. Re u ma to ló gia

24. Se bé szet

25. Su gár te rá pia

26. Sze mé szet

27. Szív se bé szet

28. Szü lé szet-nõ gyó gyá szat

29. Transz fú zi o ló gia

30. Tü dõ gyó gyá szat

31. Uro ló gia”

Az egészségügyi miniszter
43/2007. (IX. 19.) EüM

r e n d e l e t e

a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett
energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt
élelmiszerekrõl szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM

rendelet módosításáról

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  § (11) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás

alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va – a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter egyet ér té sé vel – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A test tö meg csök ken tés cél já ra szol gá ló, csök ken tett
ener gia tar tal mú ét rend ben fel hasz ná lás ra szánt élelmi -
szerekrõl  szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM ren de let
(a továb biak ban: R.) 4.  § (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A csök ken tett ener gia tar tal mú élel mi szer je lö lé se,
rek lá mo zá sa és meg je le ní té se sem mi lyen mó don nem utal -
hat a hasz ná la ta ré vén el ér he tõ test tö meg csök ke nés mér -
tékére.”

2.  §

Az R. 5.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) Ez a ren de let a test tö meg csök ken tés re szol gá ló,
csök ken tett ener gia tar tal mú ét rend ben tör té nõ fel hasz ná -
lás ra szánt élel mi sze rek rõl  szóló, 1996. feb ru ár 26-i
96/8/EK bi zott sá gi irány elv nek, va la mint az azt mó do sí tó
2007/29/EK irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.”

3. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a 96/8/EK irány elv nek a testtömeg -
csökke ntésre szol gá ló, csök ken tett ener gia tar tal mú ét -
rend ben tör té nõ fel hasz ná lás ra szánt élel mi sze rek cím ké -
zé sé re, rek lá mo zá sá ra és meg je le ní té sé re vo nat ko zó mó -
do sí tá sá ról  szóló, 2007. má jus 30-i 2007/29/EK bi zott sá gi
irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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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

e g y ü t t e s  r e n d e l e t e

a légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez kötött
légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl 

 szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM
együttes rendelet módosításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 89.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi  mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának b) pont já ban, az egészség ügyi mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának a) pont já ban, va la mint a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A lég szennye zett sé gi ha tár ér té kek rõl, a hely hez kö tött
lég szennye zõ pont for rá sok ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl
 szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együt tes ren de let 
6. szá mú mel lék le té nek „55. Ál la ti te te met ége tõ be ren de -
zé sek” pont ja ha tá lyát vesz ti.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba,
és ha tá lyát vesz ti a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon.

Dr. Fo dor Gá bor s. k., Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi egész ség ügyi mi nisz ter

mi nisz ter

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Az egészségügyi miniszter
44/2007. (IX. 29.) EüM

r e n d e l e t e

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl  szóló 
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény 83.  §-a (4) be kez dé sé nek l) és m) pont -
ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az egész ség ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben el -
jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  § (8) be kez dé sé nek
be ve ze tõ ren del ke zé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(8) A 99M 959A–L, il let ve a 9511–9514 HBCs-k el -
szá mo lá sa ese tén – ide ért ve a ne ve zett HBCs-k kú ra sze rû
el lá tá si for má it is – a „Nyil ván tar tott – és az E. Alap ból a
959A–L, il let ve a 9511–9514 HBCs-k sze rint fi nan szí ro -
zott – da ga nat el le nes te rá pi ák” Ké zi köny vé ben (a továb -
biak ban: Ké zi könyv) meg ha tá ro zott pro to kol lok pa ra mé -
te rei mel lett az aláb bi a kat kell figye lembe ven ni:”

(2) Az R. 1.  §-ának (14) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(14) A ha tár na pon be lü li is mé telt fel vé tel (a 14. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel) az elõ zõ
el lá tás sal össze von va egy el lá tá si eset nek szá mít. Az azo -
nos HBCs-be tar to zó kú ra sze rû el lá tás – ki vé ve a 99M
959A–L, il let ve a 9511–9514 HBCs-k – egyes ke ze lé sei
(fá zi sok) egy el lá tá si eset nek szá mí ta nak, füg get le nül
 attól, hogy am bu láns be teg ként vagy fek võ be teg ként tör tént 
a ke ze lés.”

2.  §

Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Amennyi ben a já ró be teg-szak el lá tó in téz mé nyek
az R. 10. szá mú mel lék let 3. pont ja sze rint el lá tá so kat nap -
pa li kór há zi el lá tás ként je len tik, a vo nat ko zó HBCs ér ték
70%-át kap ják fi nan szí ro zás ként.”

21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2707



3.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(3) Az R. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 3. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(4) Az R. 9. szá mú mel lék le te e ren de let 4. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak kivéte -
lé vel – 2007. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2.  §-a 2007. no vem ber 1-jén lép ha tály ba.
(3) E ren de let a (2) be kez dés sze rin ti ha tály ba lé pé sét

kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 44/2007. (IX. 29.) EüM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le te az

„25053 12 My co bak te ri um vizs gá la ta, mo le ku lá ris bi o ló gi ai mód szer rel 5888”

szö veg részt köve tõen a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„2505A 11 My co bac te ri um re zisz ten cia vizs gá la ta szi lárd táp ta la jon, el sõ ren dû sze rek re, sze -
ren ként 1516

2505B 11 My co bac te ri um re zisz ten cia vizs gá la ta szi lárd táp ta la jon, má sod ren dû sze rek re,
sze ren ként 1537

2505C Min ta elõ ke ze lé se My co bac te ri um te nyész tés hez 235
2505D My co bac te ri um te nyész té se ma nu á lis, fo lyé kony táp ta la jos mód szer rel 2087
2505E My co bac te ri um tu ber cu lo sis komp lex iden ti fi ká lá sa bio ké mi ai mód szer rel 460
2505F A nem tbc-t oko zó my co bac te ri u mok (NTM) iden ti fi ká lá sa bio ké mi ai módsze -

rekkel 2469
2505G 11 My co bac te ri u mok re zisz ten cia vizs gá la ta el sõ ren dû sze rek re, au to ma ta fo lyé kony

táp ta la jos mód szer rel, sze ren ként 2299
2505H 11 My co bac te ri u mok re zisz ten cia vizs gá la ta má sod ren dû sze rek re, au to ma ta fo lyé kony

táp ta la jos mód szer rel, sze ren ként 2701”

2. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

„25050 My co bac te ri um te nyész té se 429”

szö veg rész he lyé be az

„25050 My co bac te ri um te nyész té se szi lárd táp ta la jon 429”

szö veg rész lép.
3. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

„25051 My co bac te ri um sub cul tu ra 537
25052 11 My co bak te ri um vizs gá la ta, au to ma ti zált, fo lyé kony táp ta la jos mód szer rel 4206”

szö veg rész he lyé be az

„25051 My co bac te ri um sub cul tu ra 945
25052 11 My co bak te ri um te nyész té se, au to ma ti zált, fo lyé kony táp ta la jos mód szer rel 3041”

szö veg rész lép.

4. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

„25053 12 My co bak te ri um vizs gá la ta, mo le ku lá ris bi o ló gi ai mód szer rel 5888”

szö veg részt köve tõen az

„25054 11 Tbc re zisz ten cia vizs gá lat, sze ren ként 1000”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.



5. Az R. 2. szá mú mel lék le te az

„21090 A kol la gén ke reszt kö tés kon cent rá ci ó já nak meg ha tá ro zá sa a vi ze let bõl és szé rum ból 2403”

szö veg részt köve tõen a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„21091 36 1-es tí pu sú pro kol la gén pro pep tid (P1NP) meg ha tá ro zá sa 996”

6. Az R. 2. szá mú mel lék le te az

„26703 Kap pa lánc mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa 734”

szö veg részt köve tõen a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:
„26704 37 Kvan ti ta tív FLC kap pa mé rés szé rum ból vagy vi ze let bõl 2753
26705 37 Kvan ti ta tív FLC lamb da mé rés szé rum ból vagy vi ze let bõl 2753”

7. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

„42120 29/a Phenyl ke to nu ria szû rés 57”

szö veg rész he lyé be az

„42120 29/c Phenyl ke to nu ria szû rés 57”

szö veg rész lép.

8. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

„42140 29/a Ga lac to sa e mia szû rés 98”

szö veg rész he lyé be az

„42140 29/c Ga lac to sa e mia szû rés 98”

szö veg rész lép.

9. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

„42141 29/a Ga lac to sa e mia szû rés ELISA vizs gá lat tal 300”

szö veg rész he lyé be az

„42141 29/c Ga lac to sa e mia szû rés ELISA vizs gá lat tal 300”

szö veg rész lép.

10. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

„42142 29/a Gal-1-PUT ki mu ta tá sa 36”

szö veg rész he lyé be az

„42142 29/c Gal-1-PUT ki mu ta tá sa 36”

szö veg rész lép.

11. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

42143 29/c Anyag cse re-be teg sé gek szû ré se tö meg spek tog rá fi ás vizs gá lat tal 1129”

szö veg rész he lyé be az

„42143 29/c Anyag cse re-be teg sé gek szû ré se tö meg spek tog rá fi ás vizs gá lat tal 1967”

szö veg rész lép.

12. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

„42160 29/a Bi o ti ni da se hi ány szû ré se 101”

szö veg rész he lyé be az

„42160 29/c Bi o ti ni da se hi ány szû ré se 101”

szö veg rész lép.
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13. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

„42161 29/a Bi o ti ni da se hi ány szû ré se ELISA mód szer rel 300”

szö veg rész he lyé be az

„42161 29/c Bi o ti ni da se hi ány szû ré se ELISA mód szer rel 300”

szö veg rész lép.

14. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

„42170 29/a Hy pot hy re o sis szû rés 938”

szö veg rész he lyé be az

„42170 29/c Hy pot hy re o sis szû rés 938”

szö veg rész lép.

15. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

,,29 A szû ré si be avat ko zást a nép egész ség ügyi prog ram ke re té ben ki írt pá lyá za tot el -
nyert szol gál ta tó a jog sza bály ban elõ írt gya ko ri ság gal je lent he ti.”

szö veg részt köve tõen az

„29/a            Az élet kor hoz kö tött kö te le zõ szû rõ vizs gá la tot je lent he ti
0643            Sze ge di Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
1089            Fõv. Önk. Bu dai Gyer mek kór ház-RI KHT., Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

16. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

,,29/c           
0140            Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (I. Gyer mek gyó gyá sza ti Kli ni ka)
0643            Sze ge di Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum”

szö veg rész he lyé be az

,,29/c            Az élet kor hoz kö tött kö te le zõ szû rõ vizs gá la tot je lent he ti
0140             Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (I. Gyer mek gyó gyá sza ti Kli ni ka)
0643             Sze ge di Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum”

szö veg rész lép.

17. Az R. 2. szá mú mel lék le te az

„35 Csak Tü dõ szû rõ Ál lo má sok je lent he tik”
szö veg részt köve tõen az

„36    
0140           Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0242           Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643           Sze ge di Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940           Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
37
0109                Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0140            Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195           Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242           Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301           Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0501           Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0502           Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643          Sze ge di Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
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0701          Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár

0801          Petz Ala dár Me gyei Kór ház, Gyõr

0940          Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum

1501          Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za

1801          Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely”

szö veg résszel egé szül ki.

2. számú melléklet a 44/2007. (IX. 29.) EüM rendelethez

1. Az R. 3. szá mú mel lék le te az

„06P 280D Has fa li sérv mû tét imp lan tá tum be ül te té se nél kül 1 25 4 0,93043”

szö veg részt köve tõen az

„06P 280E La pa ros co pos has fa li sérv mû té tek imp lan tá tum be ül te té sé vel 2 25 3 2,08809”

szö veg résszel egé szül ki.

2. Az R. 3. szá mú mel lék le té ben az

„10P 535B En dok rin, táp lál ko zá si, anyag cse re-be teg sé gek egyéb 
            mû té tei tár sult be teg ség nél kül 2 25 7 1,05205”

szö veg részt köve tõen az

„10P 5360 El hí zás  miatt vég zett mû té tek 1 27 4 0,98037”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

3. Az R. 3. szá mú mel lék le té ben az

„13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos, la pa rosz kó pos na gyobb mû té tek 2 25 5 1,10194”

szö veg rész he lyé be az

„13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos, la pa rosz kó pos na gyobb mû té tek 1 25 5 1,10194”

szö veg rész lép.

4. Az R. 3. szá mú mel lék le té ben az

„14P 6780 Mé hen kí vü li (ec to pi as) ter hes ség mû té tei la pa rosz kóp pal 2 25 5 0,99732”

szö veg rész he lyé be az

„14P 6780 Mé hen kí vü li (ec to pi as) ter hes ség mû té tei la pa rosz kóp pal 1 25 5 0,99732”

szö veg rész lép.
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3. számú melléklet a 44/2007. (IX. 29.) EüM rendelethez

1. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 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. pont ja i ban az

„0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest”
szö veg rész he lyé be az

„0195 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest”
szö veg rész lép.

2. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74. pont ja i ban a
„0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest”

szö veg ré sze he lyé be a
„-H915 Bu dai Egész ség köz pont Kft.”

szö veg rész lép.

3. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 3. pont já ban az
„0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest”

szö veg ré sze he lyé be az
„0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest1”

szö veg rész lép.

4. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 3. pont ja az in té ze tek fel so ro lá sát köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„1 Shunt mû tét új szü lött kor ban.”

5. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 3/c. pont já ban az
„0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

6. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 7. pont ja az
„0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest”

szö veg részt köve tõen az
„0116          Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest”

szö veg résszel egé szül ki.

7. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 12. pont ja az
„* 01P 029B Nya ki és int rac ra ni á lis PTA”

szö veg részt köve tõen az
„0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)”

szö veg résszel egé szül ki.

8. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 15. pont já ban az
„0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

9. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 15. pont já ban az
„1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

10. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 16. pont já ban az
„0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.
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11. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 16. pont já ban az
„1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

12. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 17. pont já ban az
„1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

13. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 22. pont já ban
„* 04P 1330 Na gyobb mell ka si mû té tek”

szö veg ré sze he lyé be a
„* 04P 1330 Na gyobb mell ka si mû té tek1”

szö veg rész lép.

14. Az R. 4. szá mú mel lék le te 22. pont ja az in té ze tek fel so ro lá sát köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„1 A fel so rol ta kon kí vü li in té ze tek ben tra u ma to ló gi ai kór ké pek ese tén vé gez he tõ.”

15. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 23. pont já ban az
„* 04P 172Z Na gyobb mell ka si mû té tek sú lyos tár sult be teg ség gel”

szö veg ré sze he lyé be az
„* 04P 172Z Na gyobb mell ka si mû té tek sú lyos tár sult be teg ség gel1”

szö veg rész lép.

16. Az R. 4. szá mú mel lék le te 23. pont ja az in té ze tek fel so ro lá sát köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„1 A fel so rol ta kon kí vü li in té ze tek ben tra u ma to ló gi ai kór ké pek ese tén vé gez he tõ.”

17. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 63. pont já ban
„* 05P 1940 Több szö rös ki sebb ér mû té tek”

szö veg ré sze he lyé be az
„* 05P 1940 Több szö rös ki sebb ér mû té tek1”

szö veg rész lép.

18. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 63. pont ja az in té ze tek fel so ro lá sát köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„1 Csak a vég le ges pa ce ma ker be ül te tés re vagy cse ré re vo nat ko zó an.”

19. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 68. pont já ban a
„1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

20. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 70. pont já ban a
„1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

21. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 67. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

22. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 68. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

23. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 69. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.
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24. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 70. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

25. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 71. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

26. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 72. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

27. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 73. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

28. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 74. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

29. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 75. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

30. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 75. pont já ban a
,,0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest”

szö veg részt köve tõen a
„-H915 Bu dai Egész ség köz pont Kft.”

szö veg rész lép.

31. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 78. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

32. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 79. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

33. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 80. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

34. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 81. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

35. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 82. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

36. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 83. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.
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37. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 84. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

38. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 87. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

39. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 87/a. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

40. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 87/b. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

41. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 89. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

42. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 93/c. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

43. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 67. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

44. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 68. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

45. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 69. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

46. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 70. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

47. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 71. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

48. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 72. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

49. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 73. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

50. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 74. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

51. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 75. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

52. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 78. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

53. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 79. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”
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54. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 80. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

55. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 81. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

56. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 82. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

57. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 83. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

58. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 84. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

59. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 87. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

60. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 87/a. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

61. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 87/b. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

62. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 89. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

63. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 93/c. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

64. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 79. pont já ban a
„0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

65. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 80. pont já ban a
„0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

66. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 82. pont já ban a
„0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

67. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 83. pont já ban a
„0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

68. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 84. pont já ban a
„0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

69. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 78. pont já ban a
„0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.
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70. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 83. pont já ban a
„0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

71. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 84. pont já ban a
„0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

72. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 93/a. pont já ban a
„0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

73. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 93/c. pont ja a
„0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc”

szö veg részt köve tõen a
„0506 Vá ro si Ön kor mány zat Al má si Ba logh Pál Kór ház, Ózd”

szö veg résszel egé szül ki.

74. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 94/c. pont já ban a
„0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

75. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 94/d. pont já ban a
„0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

76. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 94/e. pont já ban a
„0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

77. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 94/f. pont já ban a
„0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

78. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 98. pont já ban az
„0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár”

szö veg ré sze he lyé be az
„0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár1”

szö veg rész lép.

79. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 98. pont já ban az
„1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za”

szö veg ré sze he lyé be az
„1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za1”

szö veg rész lép.

80. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 98. pont já ban az
„2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg”

szö veg ré sze he lyé be az
„2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg1”

szö veg rész lép.

81. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 98. pont ja az in té ze tek fel so ro lá sát köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„1 Szál lí tá si prob lé mák  miatt egye di ese tek ben vé gez he tõ.”
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82. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 100. pont já ban az
„1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za”

szö veg ré sze he lyé be az
„1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za1”

szö veg rész lép.

83. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 100. pont já ban az
„2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg”

szö veg ré sze he lyé be az
„2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg1”

szö veg rész lép.

84. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 100. pont ja az in té ze tek fel so ro lá sát köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„1 Szál lí tá si prob lé mák  miatt egye di ese tek ben vé gez he tõ.”

85. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 102. pont já ban az
„0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest”

szö veg ré sze he lyé be az
„0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest1”

szö veg rész lép.

86. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 102. pont já ban az
„0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest”

szö veg ré sze he lyé be az
„0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest1”

szö veg rész lép.

87. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 102. pont já ban az
„0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc”

szö veg ré sze he lyé be az
„0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc1”

szö veg rész lép.

88. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 102. pont ja az in té ze tek fel so ro lá sát köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„1 Csak a 18 év alat ti be te gek el lá tá sá ra ki je lölt cent rum. Ha a be teg vagy hoz zá tar to zó ja a ke ze lés folyamatossá -

gának biz to sí tá sa cél já ból a 18. élet év be töl té se után to vább ra is a gyer mek in téz ményt vá laszt ja, ak kor a ke ze lés ott
foly tatha tó.”

89. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 103. pont já ban az
„0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest”

szö veg ré sze he lyé be a
„0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest1”

szö veg rész lép.

90. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 103. pont já ban az
„0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest”

szö veg ré sze he lyé be az
„0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest1”

szö veg rész lép.

91. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 103. pont já ban az
„0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc”

szö veg ré sze he lyé be az
„0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc1”

szö veg rész lép.
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92. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 103. pont ja az in té ze tek fel so ro lá sát köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„1 Csak a 18 év alat ti be te gek el lá tá sá ra ki je lölt cent rum. Ha a be teg vagy hoz zá tar to zó ja a ke ze lés folyamatossá -

gának biz to sí tá sa cél já ból a 18. élet év be töl té se után to vább ra is a gyer mek in téz ményt vá laszt ja, ak kor a ke ze lés ott
foly tat ha tó.”

93. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 110/k. pont ja az
„* 19M 8271 Gyer mek ko ri men tá lis rend el le nes sé gek spe ci á lis ke ze lés sel”

szö veg részt köve tõen az
„0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)”

szö veg résszel egé szül ki.

94. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 17. fõ cso port já ban a fõ cso port ne vé ben az
„My e lop ro li fe ra tív be teg sé gek”

szö veg rész he lyé be az
„My e lop ro li fe ra tív be teg sé gek1”

szö veg rész lép.

95. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 17. fõ cso port já ban a fõ cso port ne vét kö ve tõ szö veg rész az aláb bi szö veg résszel
egé szül ki:

„1 Ha a be teg vagy hoz zá tar to zó ja a ke ze lés fo lya ma tos sá gá nak biz to sí tá sa cél já ból a 18. élet év be töl té se után to vább ra
is a gyer mek in téz ményt vá laszt ja, ak kor a ke ze lés ott foly tat ha tó.”

96. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 114. pont já ban az
„0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

97. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 99. fõ cso port já ban a fõ cso port ne vé ben a
„Fõ cso port nél kü li ho mo gén be teg ség cso por tok”

szö veg rész he lyé be a
„Fõ cso port nél kü li ho mo gén be teg ség cso por tok1”

szö veg rész lép.

98. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 99. fõ cso port já ban a fõ cso port ne vét kö ve tõ szö veg rész az aláb bi szö veg résszel
egé szül ki:

„1 Ha a be teg vagy hoz zá tar to zó ja a ke ze lés fo lya ma tos sá gá nak biz to sí tá sa cél já ból a 18. élet év be töl té se után to vább ra
is a gyer mek in téz ményt vá laszt ja, ak kor a ke ze lés ott foly tat ha tó.”

99. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 117/a. pont ja az
„0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)”

szö veg részt köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„18 év alatt”

100. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 123. pont ja i ban az
„0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest”

szö veg részt köve tõen az
„0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest”

szö veg résszel egé szül ki.

101. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 124. pont já ban az
„0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2719



102. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/a. pont ja az
„0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la”

szö veg részt köve tõen a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:
„0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc”

103. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/e. pont ja az
„0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la”

szö veg részt köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc”

4. számú melléklet a 44/2007. (IX. 29.) EüM rendelethez

1. Az R. 9. szá mú mel lék le té ben az „I. Az egy na pos se bé sze ti el lá tás ke re té ben vé gez he tõ elek tív be avat ko zá sok” al -
cím a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„***16611 Fal lo pos co pia la pa ros co pi ca
***55433 Ex ci sio en do met ri o sis pe ri to nei la pa ros co pi ca
***55435 Ab la tio en do met ri o mae ova rii la pa ros co pi ca unilat.
***55436 Ab la tio en do met ri o mae ova rii la pa ros co pi ca bilat.
***55437 Ex ci sio en do met ri o sis in filt rans Do ug la si laparosc.
***56515 Cys tec to mia ova rii / pa r o va ri a lis la pa ros co pi ca unilat.
***56516 Cys tec to mia ova rii / pa ro va ri a lis la pa ros co pi ca bilat.
***56517 Ca u te ri sa tio ova rii la pa ros co pi ca (dril ling)
***56518 Re sec tio ova rii la pa ros co pi ca uni la te ra lis
***56519 Re sec tio ova ri o rum la pa ros co pi ca bi la te ra lis
***56521 Oop ho rec to mia uni la te ra lis la pa ros co pi ca
***56531 Sal pin go-oop hop rec to mia la pa ros co pi ca uni la te ra lis
***56541 Oop ho rec to mia bi la te ra lis la pa ros co pi ca
***56552 Sal pin go-oop ho rec to mia bi la te ra lis la pa ros co pi ca
***56571 Ad ha e si oly sis la pa ros co pi ca
***56592 De tor qu a tio ova rii la pa ros co pi ca
***56602 Sal pin gos to mia uni lat. la pa ros co pi ca
***56603 Sal pin gos to mia bi lat. la pa ros co pi ca
***56611 Sal pin gec to mia la pa ros co pi ca uni la te ra lis
***56622 Sal pin gec to mia la pa ros co pi ca bi la te ra le
***56651 Sal pin gec to mia par ti a le la pa ros co pi ca
***56672 Chro mo per tu ba tio la pa ros co pi ca
***56816 Enuc le a tio my o mae ute ri la pa ros co pi ca
***56818 My oly sis la pa ros co pi ca
***56931 Vent ro fi xa tio ute ri la pa ros co pi ca
***56932 Hü vely csonk fel füg gesz tés, la pa ros co pi ás
***56941 De ner va tio ute ri la pa ros co pi ca (LUNA)
***57435 Ext ra u te rin ga ra vi di tas la pa ros co pos mûtéte
***57442 La pa ros co pos emb ryo as pi ra tio, sal pin go to mi á ból
***57503 Mé hen kí vü li ter hes ség be adott inj., la pa ros co pos
***59802 Ste ri li sa tio la pa ros co pi ca feminae
***59803 Ste ri li sa tio la pa ros co pia ka poccsal
***59804 Ste ri li sa tio la pa ros co pia gyû rû vel
***59805 Ste ri li sa tio la pa ros co pia mo no pol. elekt ró dá val
***59806 Ste ri li sa tio la pa ros co pia bi pol. elekt ró dá val
***5666A Sal pin go-sto ma top las ti ca la pa ros co pi ca
***5666C Ad ne xec to mia la pa ros co pi ca

*** Test üre gi la pa ros co pi ás mû té tek mi ni mum 20 órás meg fi gye lés biz to sí tá sá val”
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2. Az R. 9. szá mú mel lék le té ben „III. Egy na pos kli ni kai be avat ko zá sok” al cím ben az

„53773 Pa ce ma ker ge ne rá tor rög zí tés, át he lye zés”

szö veg rész he lyé be az

„53783 Pa ce ma ker ge ne rá tor rög zí tés, át he lye zés”

szö veg rész lép. 

3. Az R. 9. szá mú mel lék le té nek IV. pont já ban az

„53773 Pa ce ma ker ge ne rá tor rög zí tés, át he lye zés 05P 1961 Pa ce ma ker re ví zió és cse re”

szö veg rész he lyé be az 

„53783 Pa ce ma ker ge ne rá tor rög zí tés, át he lye zés 05P 1961 Pa ce ma ker re ví zió és cse re”

szö veg rész lép.

4. Az R. 9. szá mú mel lék le té ben „IV. Egy na pos be avat ko zás hoz hoz zá ren delt HBCs cso por tok” al cím ben az

„57882 Bel sõ fém rög zí tés el tá vo lí tá sa (szeg, 
le mez stb., ki vé ve tû zõ drót)

99P 9576 Bel sõ fém rög zí tés (tû zõ drót) el tá vo lí tá sa (ki -
vé ve: csí põ, fe mur, ge rinc)”

szö veg rész he lyé be az 

„57882 Bel sõ fém rög zí tés el tá vo lí tá sa (tû zõ drót) 99P 9576 Bel sõ fém rög zí tés (tû zõ drót) el tá vo lí tá sa (ki -
vé ve: csí põ, fe mur, ge rinc)”

szö veg rész lép.

5. Az R. 9. szá mú mel lék le té ben az „IV. Egy na pos be avat ko zás hoz hoz zá ren delt HBCs cso por tok” al cím ben az

„86051 Ther mot he ra pia pros ta tae 99P 9634 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok III.”

szö veg rész he lyé be az

„86051 Ther mot he ra pia pros ta tae 12P 6130 Tran su reth ra lis pros ta ta mû tét”

szö veg rész lép.

6.  Az R. 9. szá mú mel lék le té ben az „IV. Egy na pos be avat ko zás hoz hoz zá ren delt HBCs cso por tok” al cím a kö vet ke zõ
szö veg résszel egé szül ki:

[OENO kód OENO meg ne ve zés HBCs kód HBCs meg ne ve zés]

„16611 Fal lo pos co pia la pa ros co pi ca 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

55433 Ex ci sio en do met ri o sis pe ri to nei la pa ros co pi ca 13P 6500 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos és
la pa rosz kó pos ki sebb mûtétek

55435 Ab la tio en do met ri o mae ova rii la pa ros co pi ca
unilat.

13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

55436 Ab la tio en do met ri o mae ova rii la pa ros co pi ca
bilat.

13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

55437 Ex ci sio en do met ri o sis in filt rans Do ug la si
laparosc.

13P 6500 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos és
la pa rosz kó pos ki sebb mûtétek

56515 Cys tec to mia ova rii / pa ro va ri a lis la pa ros co pi ca 
unilat.

13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56516 Cys tec to mia ova rii / pa ro va ri a lis la pa ros co pi ca 
bilat.

13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56517 Ca u te ri sa tio ova rii la pa ros co pi ca (dril ling) 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek
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[OENO kód OENO meg ne ve zés HBCs kód HBCs meg ne ve zés]

56518 Re sec tio ova rii la pa ros co pi ca uni la te ra lis 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56519 Re sec tio ova ri o rum la pa ros co pi ca bi la te ra lis 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56521 Oop ho rec to mia uni la te ra lis la pa ros co pi ca 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56531 Sal pin go-oop hop rec to mia la pa ros co pi ca
uni la te ra lis

13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56541 Oop ho rec to mia bi la te ra lis la pa ros co pi ca 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56552 Sal pin go-oop ho rec to mia bi la te ra lis
la pa ros co pi ca

13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56571 Ad ha e si oly sis la pa ros co pi ca 13P 6500 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos és
la pa rosz kó pos ki sebb mûtétek

56592 De tor qu a tio ova rii la pa ros co pi ca 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56602 Sal pin gos to mia uni lat. la pa ros co pi ca 14P 6780 Mé hen kí vü li (ec to pi as) ter hes ség mû té tei 
la pa rosz kóp pal

56603 Sal pin gos to mia bi lat. la pa ros co pi ca 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56611 Sal pin gec to mia la pa ros co pi ca uni la te ra lis 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56622 Sal pin gec to mia la pa ros co pi ca bi la te ra le 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56651 Sal pin gec to mia par ti a le la pa ros co pi ca 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56672 Chro mo per tu ba tio la pa ros co pi ca 13P 6500 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos és
la pa rosz kó pos ki sebb mûtétek

56816 Enuc le a tio my o mae ute ri la pa ros co pi ca 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56818 My oly sis la pa ros co pi ca 13P 6500 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos és
la pa rosz kó pos ki sebb mûtétek

56931 Vent ro fi xa tio ute ri la pa ros co pi ca 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56932 Hü vely csonk fel füg gesz tés, la pa ros co pi ás 13P 6500 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos és
la pa rosz kó pos ki sebb mûtétek

56941 De ner va tio ute ri la pa ros co pi ca (LUNA) 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

57435 Ext ra u te rin ga ra vi di tas la pa ros co pos mûtéte 14P 6780 Mé hen kí vü li (ec to pi as) ter hes ség mû té tei 
la pa rosz kóp pal

57442 La pa ros co pos emb ryo as pi ra tio,
sal pin go to mi á ból

14P 6780 Mé hen kí vü li (ec to pi as) ter hes ség mû té tei 
la pa rosz kóp pal

57503 Mé hen kí vü li ter hes ség be adott inj.,
la pa ros co pos

14P 6780 Mé hen kí vü li (ec to pi as) ter hes ség mû té tei 
la pa rosz kóp pal

59802 Ste ri li sa tio la pa ros co pi ca feminae 13P 6500 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos és
la pa rosz kó pos ki sebb mûtétek

59802 Ste ri li sa tio la pa ros co pi ca feminae 99P 9620 Nõi ste ri li zá ció

59803 Ste ri li sa tio la pa ros co pia ka poccsal 99P 9620 Nõi ste ri li zá ció

59804 Sterilisatio laparoscopia gyûrûvel 13P 6500 Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
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[OENO kód OENO meg ne ve zés HBCs kód HBCs meg ne ve zés]

59804 Sterilisatio laparoscopia gyûrûvel 99P 9620 Nõi sterilizáció

59805 Sterilisatio laparoscopia monopol. elektródával 13P 6500 Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek

59805 Sterilisatio laparoscopia monopol. elektródával 99P 9620 Nõi sterilizáció

59806 Sterilisatio laparoscopia bipol. elektródával 13P 6500 Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek

59806 Sterilisatio laparoscopia bipol. elektródával 99P 9620 Nõi sterilizáció

5666A Salpingo-stomatoplastica laparoscopica 13P 6510 Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek

5666C Adnexectomia laparoscopica 13P 6510 Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek”
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Az egészségügyi miniszter
45/2007. (X. 6.) EüM

r e n d e l e t e

az állati eredetû élelmiszerekben található
peszticidmaradék megengedhetõ mértékérõl  szóló
34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  § (10) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján,
az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a föld mû ve lés ügyi
és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró föld mû ve lés ügyi és
 vidékfejlesztési mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a követke -
zõket ren de lem el:

1.  §

Az ál la ti ere de tû élel mi sze rek ben ta lál ha tó peszticid -
maradék meg en ged he tõ mér té ké rõl  szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 2. szá mú
mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint mó do sul.

2.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt ki vé te -
lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) A mel lék let 2. pont ja 2007. no vem ber 17-én lép
 hatályba.

(3) A mel lék let 3. pont ja 2007. no vem ber 27-én lép
 hatályba.

(4) Az (5) be kez dés 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(5) Az R. 2. szá mú mel lék let B rész 73. so rá ban a „0,2”
szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(6) Ha tá lyát vesz ti az R. 2. szá mú mel lék let B rész
a) 60–66. so rá ban ta lál ha tó ha tár ér té kek osz lo pa i ban

az „r” szö veg rész,
b) Jel ma gya rá za tá ban az „r A szer ma ra dék ide ig le ne -

sen meg en ge dett ha tár ér té két je lö li, ha az Eu ró pai Unió
nem mó do sít ja, ez az ér ték 2007. jú li us 14-i ha tállyal vég -
le ges sé vá lik.” szö veg rész.

(7) E ren de let 2008. jú li us 2-án ha tá lyát vesz ti.

(8) Az R. 9.  § a) pont já ban a „2006/62/EK” szö veg rész
he lyé be a „2006/62/EK, 2007/11/EK, 2007/27/EK,
2007/28/EK” szö veg lép.

(9) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak  való
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2007/11/EK irány el ve (2007. feb -
ruár 21.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK
 tanácsi irány elv egyes mel lék le te i nek az ace ta mip rid, a
 tiakloprid, az ima zo szul fu ron, a me to xi-fe no zid, az S-me -
to lak lór, a mil be mek tin és a tri be nu ron leg ma ga sabb meg -
en ge dett szer ma rad vány szint jei te kin te té ben tör té nõ
 módosításáról, 2. cikk, 4. cikk, II. mel lék let;

b) a Bi zott ság 2007/27/EK irány el ve (2007. má jus 15.) 
a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK ta ná csi
irány elv egyes mel lék le te i nek az eto xa zol, az in do xa karb,
a me zo szulf uron, az 1-me til cik lop ro pén, az MCPA és
MCPB, a to lilf lu a nid és a tri ti ko na zol leg na gyobb meg -
engedett szer ma ra dék-kon cent rá ci ó ja (MRL) te kin te té ben
tör té nõ mó do sí tá sá ról, 2. cikk, 4. cikk, II. mel lék let;

c) a Bi zott ság 2007/28/EK irány el ve (2007. má jus 25.) 
a 86/363/EGK és a 90/642/EGK ta ná csi irány elv egyes
mel lék le te i nek az azo xist ro bin, klór-fe na pir, fol pet, ip ro -
di on, lamb da-ci ha lot rin, ma le in-hid ra zid, me ta la xil-M
és trif lo xist ro bin leg ma ga sabb meg en ge dett szer ma rad -
vány-ha tár ér té kei te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról,
1. cikk, 3. cikk, I. mel lék let.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter



Melléklet a 45/2007. (X. 6.) EüM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék let „A rész” cím alat ti táb lá za ta a kö vet ke zõ 71–73. pont tal egé szül ki:

[Pesz ti cid-ma ra dé kok

Ha tár ér ték (MRL) mg/kg-ban (ppm)

az 1. szá mú mel lék let ben 0201, 0202, 
0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207,

ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00
és 1602 VTSZ alá tar to zó hús, hús -
készítmény, bel sõ ség és ál la ti zsi ra -

dék ese té ben(1) (4)

az 1. szá mú mel lék let ben 0401 VTSZ
alá tar to zó te hén tej és tel jes te hén tej

ese té ben; a 0401, 0402, 0405 00
és 0406 VTSZ alá tar to zó egyéb élel -
mi sze rek ese té ben, a (2) (4) jegy zet nek

meg fele lõen

az 1. szá mú mel lék let ben az 0407 00
és 0408 VTSZ alá tar to zó friss hé jas

to jás, ma dár to jás és to jás sár gá ja
ese té ben(3) (4)]

„71. ACETAMIPRID
és IM-2-1 bom lás ter mék

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

0,05 (*) 0,05  (*)

72. METOXIFENOZID 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

73. TIAKLOPRID hús: 0,05;
máj: 0,3;
vese: 0,3;
zsír: 0,05;
más: 0,01 (*)

0,03 0,01 (*)”

2. Az R. 2. szá mú mel lék let „A rész” cím alat ti táb lá za ta a kö vet ke zõ 74–76. pont tal egé szül ki:

[Pesz ti cid-ma ra dé kok

Ha tár ér ték (MRL) mg/kg-ban (ppm)

az 1. szá mú mel lék let ben 0201, 0202, 
0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207,

ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00
és 1602 VTSZ alá tar to zó hús, hús -
készítmény, bel sõ ség és ál la ti zsi ra -

dék ese té ben(1) (4)

az 1. szá mú mel lék let ben 0401 VTSZ
alá tar to zó te hén tej és tel jes te hén tej

ese té ben; a 0401, 0402, 0405 00
és 0406 VTSZ alá tar to zó egyéb élel -
mi sze rek ese té ben, a (2) (4) jegy zet nek

meg fele lõen

az 1. szá mú mel lék let ben az 0407 00
és 0408 VTSZ alá tar to zó friss hé jas

to jás, ma dár to jás és to jás sár gá ja
ese té ben (3) (4)]

„74. INDOXAKARB, az S
és R izo me rek össze ge ként

hús és ehe tõ bel sõ sé gek
0,01 (*);
zsír: 0,3

tej: 0,02,
tej szín: 0,3

0,01 (*)

75. MCPA, MCPB
ÉS MCPA-TIOETIL,
MCPA-ként ki fe jez ve

0,1 (*);
ehe tõ bel sõ sé gek: 0,5 (*)

0,05 (*) 0,05 (*)

76. TOLILFLUANID
( dimetilamino-szulfotolui-
did ként elem zett to lilf lu a nid, 
to lilf lu a nid ként ki fe jez ve

0,1 (*) 0,02 (*) 0,1 (*)”

3. Az R. 2. szá mú mel lék let „B rész” cím alat ti táb lá za ta a kö vet ke zõ 73. pont tal egé szül ki:

[Pesz ti cid-ma ra dé kok

Ha tár ér ték (MRL) mg/kg-ban (ppm)

az 1. szá mú mel lék let ben 0201, 0202, 
0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207,

ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00
és 1602 VTSZ alá tar to zó hús, be le -

ért ve a zsírt, hús ké szít mény, bel sõ ség 
és ál la ti zsi ra dék ese té ben

az 1. szá mú mel lék let ben 0401, 0402, 
0405 00 és 0406 VTSZ alá tar to zó tej 

és tej ter mé kek ese té ben

az 1. szá mú mel lék let ben 0407 00 és
0408 VTSZ alá tar to zó friss hé jas to -
jás, ma dár to jás és to jás sár gá ja ese -

té ben]

„73. MALEINSAV-
HIDRAZID

hús (ba rom fi ki vé te lé vel)
0,05
máj (ba rom fi ki vé te lé vel)
0,05
vese (ba rom fi ki vé te lé vel)
0,5
egyéb 0,02 (*)

0,2 0,1”
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IV. RÉSZ
Irány el vek, tá jé koz ta tók

Az egész ség ügyi mi nisz ter
8015/2007. (EüK. 21.) EüM

t á  j é  k o z  t a  t ó  j a 1

az egész ség ügyi szak el lá tás
tár sa da lom biz to sí tá si

fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl szó ló
9/1993. (IV. 2.) NM ren de let 3. szá mú mel lék le té ben

fog lalt ho mo gén be teg ség cso por tok 
5.0 ver zi ó hoz kap cso ló dó be so ro ló táb la

vál to zás lis tá já ról

Az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si fi -
nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl szó ló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let 3. szá mú mel lék le té ben fog lalt HBCs 5.0 ver -
zió be so ro lá sá hoz kap cso ló dó vál to zá so kat e tá jé koz ta tó
Mel lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sí tom.

A vál to zás lis tá ban fog lal ta kat 2008. ja nu ár 1-jét kö ve tõ
ki fi ze té sek tõl kell al kal maz ni.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

**** Fõ cso port: 03  Fül-orr-gé ge és ma xil lo fa ci a lis
ré gió meg be te ge dé sei

  **** 03 1031Orr vér zés sür gõs sé gi el lá tá sa

BETEGSÉGEK „A”

BEAVATKOZÁSOK „B”

BEAVATKOZÁSOK „C”

52100 Orr vér zés el lá tá sa edzõ szer rel

52102 Orr vér zés el lá tá sa nagy frek ven ci ás ké szü -
lék kel

52103 Orr vér zés el lá tá sa la ser rel

52104 Orr vér zés el lá tá sa cry o ke ze lés sel

59110 Ca u te ri sa tio nasi

59200 Elekt ro co a gu la tio int ra na sa lis

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 ver zió vál to zás lis tá ját az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár Fi nan szí ro zá si In for ma ti kai Fõ osz tá lya (Szek szárd) az In ter ne ten
köz zé te szi. Meg jegy zés: az át hú zás tör lést, az alá hú zás új kó dot je lent.

**** Fõ cso port: 04  Lég zõ rend sze ri be teg sé gek

  **** 04 144CSta tus asth ma ti cus és egyéb lég úti be -
teg sé gek sür gõs sé gi el lá tá sa

BETEGSÉGEK

J9610 Idült lég zé si elég te len ség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

87600 Oxi gén te rá pia

**** Fõ cso port: 06  Emész tõ rend sze ri be teg sé gek

  **** 06 280ELa pa ros co pos has fa li sérv mû té tek im -
plantátum be ül te té sé vel

BETEGSÉGEK

K4290 Köl dök sérv, ki zá ró dás vagy üsz kö sö dés nél kül

K4390 Has fa li sérv, ki zá ró dás vagy üsz kö sö dés nél kül

K4690 Nem meg ha tá ro zott hasi sérv, ki zá ró dás és
üsz kö sö dés nél kül

ÉS BEAVATKOZÁSOK

55361 Re const ruc tio la pa ros co pi ca pa ri e tis ab do -
mi nis cum imp lan ta te

ÉS BEAVATKOZÁSOK

55393 Mû anyag háló be épí té se la pa ros cop pal, has -
fa li sérv mû tét jé hez

ÉS ESZKÖZÖK

01513 Mû anyag háló la pa ros co pos has fa li sérv mû -
tét jé hez

**** 06 297E Emész tõ szer vi be teg sé gek sür gõs sé gi
el lá tá sa

BETEGSÉGEK

A0830 Egyéb ví ru sos bél hu rut

A0850 Egyéb meg ha tá ro zott bél fer tõ zé sek

K5210 To xi kus gast ro en te ri tis és co li tis

K5290 Nem fer tõ zé ses k.m.n. gast ro en te ri tis és co li tis

K5670 Bél el zá ró dás k.m.n.

R1000 Akut has

R1030 Az al has egyéb ré sze i re lo ka li zált fáj da lom

ÉS BEAVATKOZÁSOK

32461 Ir ri gos co pi á val ve zé relt de sin va gi na tio

88740 In fú zió pe ri fé ri ás vé ná ba

**** Fõ cso port: 07  Máj- és has nyál mi rigy be teg sé gek
  **** 07 3530Epe út be teg sé gek sür gõs sé gi el lá tá sa

BETEGSÉGEK „A”

K8341 A sphinc ter Oddi gör cse

K8342 Epe kó li ka

BETEGSÉGEK „B”

K8341 A sphinc ter Oddi gör cse

K8342 Epe kó li ka

BEAVATKOZÁSOK „C”
(„A” DIAGN. ÉS „C” BEAV.) VAGY „B” DIAGN.
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**** Fõ cso port: 09  Em lõ- és bõr be teg sé gek

  **** 09 4980  Bõr, bõr alat ti szö vet, emlõ plasz ti kai
mû té tek

BETEGSÉGEK „A”

C5000 Mell bim bó és bim bó ud var rossz in du la tú da -
ga na ta

C5010 Az emlõ köz pon ti ré szé nek rossz in du la tú da -
ga na ta

C5020 Az emlõ fel sõ-bel sõ ne gye dé nek rossz in du -
la tú da ga na ta

C5030 Az emlõ al só-bel sõ ne gye dé nek rossz in du la tú
da ga na ta

C5040 Az emlõ fel sõ-kül sõ ne gye dé nek rossz in du -
la tú da ga na ta

C5050 Az emlõ al só-kül sõ ne gye dé nek rossz in du la tú
da ga na ta

C5060 Az emlõ hón al ji ré szé nek rossz in du la tú da -
ga na ta

C5080 Az emlõ át fe dõ el vál to zá sa, rossz in du la tú
da ga na ta

C5090 Emlõ rossz in du la tú da ga na ta, k.m.n.

D0590 Az emlõ in situ car ci no má ja k.m.n.

N6202 Emlõ hy pert rop hia (szim met ri kus) a test tö -
meg 0,5%-ánál na gyobb ol da lan kén ti szö vet több let

N6203 Emlõ hy pert rop hia (a test tö meg 0,5%-ánál
na gyobb tér fo gat be li aszim met ria)

N6204 Emlõ hy pert rop hia (30%-ot meg ha la dó tér -
fo gat be li aszim met ria)

N6481 Az emlõ egyéb meg ha tá ro zott rend el le nes sé -
gei (emlõ aszim met ria 30% fe let ti)

N6482 Az emlõ egyéb meg ha tá ro zott rend el le nes sé gei
(emlõ aszim met ria a test tö meg 0,5%-ánál na gyobb mér té kû)

N6483 Az emlõ egyéb meg ha tá ro zott rend el le nes sé gei
(emlõ hely re áll. utá ni aszimm. vagy emlõ szer zett de -
form-a dag. el táv. vagy ko ráb bi mû tét, sé rü lés mi att)

N6484 Az emlõ egyéb meg ha tá ro zott rend el le nes sé gei
(emlõ szer zett hi á nya da ga nat el tá vo lí tás vagy ko ráb bi
mû tét, sé rü lés kö vet kez té ben)

Q8300 Az emlõ és mell bim bó ve le szü le tett hi á nya

Q8382 Emlõ hy pop la sia (30%-ot meg ha la dó tér fo -
gat be li aszim met ria)

Q8383 Emlõ hy pop la sia Po land synd ro má ban

BETEGSÉGEK „B”

L9181 Je len tõs fokú túl ten gé ses bõr rend el le nes ség

„V” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
„C”

Z5181 Súly vesz tés elõt ti BMI na gyobb, mint
35 kg/m2

„V” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
„D”

Z5182 Súly vesz tés 35-45 kez dõ BMI ese tén min.
10 BMI

„V” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
„E”

Z5183 Súly vesz tés 45 fe let ti kez dõ BMI ese tén
min. 12 BMI

„V” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
„F”

Z5184 Sta bil súly vesz tés (a csök kent test súlyt min.
6 hó na pon át tart ja)

BEAVATKOZÁSOK „G”

57784 Exs tir pa tio ci cat ri cis post op. prop ter TOS

58721 Ex ci sio ma mil lae

59000 Ráncp las ti ca ar con

59010 Mé ret csök ken tõ plas ti cai mû té tek, hasi li -
pec to mia

BEAVATKOZÁSOK „H”

59011 Bõr fe les leg el tá vo lí tá sa

(„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.)

**** Fõ cso port: 10  En doc rin, táp lál ko zá si és anyag -
cse re be teg sé gek

  **** 10 5360  KÓDÚ HBCS TÖRÖLVE !!!

**** Fõ cso port: 12  Fér fi rep ro duk tív rend sze ri be teg -
sé gek

  **** 12 6130  Tran su reth ra lis pros ta ta mû tét

BETEGSÉGEK

N4110 Kró ni kus pros ta ti tis

ÉS BEAVATKOZÁSOK

86051 Ther mot he ra pia pros ta tae

  **** 12 6200  Fér fi rep ro duk tív rend szer lé ze res mû -
té tei

BETEGSÉGEK

N4110 Kró ni kus pros ta ti tis

ÉS BEAVATKOZÁSOK

**** Fõ cso port: 21  Sé rü lé sek, mér ge zé sek

  **** 21 856C    Al ler gi ás be teg sé gek sür gõs sé gi el lá -
tá sa

BETEGSÉGEK
T7810 Egyéb étel mér ge zés, m.n.o.

ÉS BEAVATKOZÁSOK
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  **** 21 857D  Mér ge zés, gyógy sze rek to xi kus hatá -
sainak sür gõs sé gi el lá tá sa

BETEGSÉGEK

T7810 Egyéb étel mér ge zés, m.n.o.

ÉS BEAVATKOZÁSOK

16320 Oe sop ha go gast ros co pia

**** Fõ cso port: 99  Fõ cso port nél kü li ho mo gén be -
teg ség cso por tok

  **** 99 941H  Al lo gén csont ve lõ-transz plan tá ció

BEAVATKOZÁSOK

54102 Gyer mek al lo gén csont ve lõ transz plan tá ció

  **** 99 941K  Au to lóg csont ve lõ-transz plan tá ció

BEAVATKOZÁSOK

54103 Gyer mek au to lóg csont ve lõ transz plan tá ció
  
**** 99 9631  Bõr, bõr alat ti szö vet, emlõ ki sebb plasz -

ti kai és egyéb mû té tei

BETEGSÉGEK „A”

BETEGSÉGEK „B”

D2110 A fel sõ vég tag és váll kö tõ- és egyéb lágy -
szö ve te jó in du la tú da ga na ta

D2120 Az alsó vég tag és csí põ kö tõ- és egyéb lágy -
szö ve te jó in du la tú da ga na ta

BEAVATKOZÁSOK „C”

BEAVATKOZÁSOK „D”

(„A” DIAGN. ÉS „C” BEAV.) VAGY („B” DIAGN. 
ÉS „D” BEAV.)

  **** 99 9634  Kis se bé sze ti be avat ko zá sok III.

BETEGSÉGEK „A”

BETEGSÉGEK „B”

BEAVATKOZÁSOK „C”

BEAVATKOZÁSOK „D”

86051 Ther mot he ra pia pros ta tae

(„A” DIAGN. ÉS „C” BEAV.) VAGY („B” DIAGN. ÉS
„D” BEAV.)

  **** 99 9700  Je lek, tü ne tek, és egyéb sine mor bo ál -
la pot hoz tár su ló egyéb kór há zi el lá tá sok

BETEGSÉGEK
R2520 Gör csök

VAGY BETEGSÉGEK

  
**** 99 9701 Vo lu men hi ány, tu mor okoz ta ana e mia

sür gõs sé gi el lá tá sa

„1” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK
„A”

A C0000-D0990 tar to mány ban lévõ bár mely be teg ség
BETEGSÉGEK „B”

„K” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
„C”

BETEGSÉGEK „D”

R5600 Lá zas görcs ál la po tok

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  Alar mí ro zó je lek és tü ne tek sür gõs sé gi

el lá tá sa

BETEGSÉGEK

G9350 Agyi nyo más fo ko zó dás

G9360 Agy vi ze nyõ

R11H0 Hány in ger és há nyás

R2520 Gör csök

R5600 Lá zas görcs ál la po tok

R5680 Egyéb és nem meg ha tá ro zott gör csök

ÉS BEAVATKOZÁSOK
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Az egész ség ügyi mi nisz ter
8016/2007. (EüK. 21.) EüM

t á  j é  k o z  t a  t ó  j a 1

az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl szó ló 
9/1993. (IV. 2.) NM ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fog lalt já ró be teg-szak el lá tás te vé keny sé gi kód lis tá já nak

al kal ma zá sá ról szó ló Sza bály köny vet tar tal ma zó 8005/2002. (EüK. 23.) EüM tá jé koz ta tó módosításáról

Az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl szó ló 9/1993. (IV. 2.) NM ren -
de let 2. szá mú mel lék le té ben fog lalt já ró be teg-szak el lá tás te vé keny sé gi kód lis tá já nak al kal ma zá sá ról szó ló Sza bály -
köny vet tar tal ma zó 8005/2002. (EüK. 23.) EüM tá jé koz ta tót e tá jé koz ta tó mel lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sí tom.

A Sza bály könyv mó do sí tá sá ban fog lalt ren del ke zé se ket a 2008. ja nu ár 1-jét kö ve tõ ki fi ze té sek tõl kell al kal maz ni.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. szá mú mel lék let a 8016//2007. (EüK. 21.) EüM tá jé koz ta tó hoz

A II. Rész le tes sza bá lyok címû fe je zet mó do su ló ren del ke zé sei
1.

„21044 Fe hér je kon cent rá lás elekt ro fo ré zis hez
Fe hér je kon cent rá lás elekt ro fo ré zis hez.

El szá mo lá si le he tõ ség (ma xi mum): ki zá ró lag 21042, 21043 mel lett”

szö veg rész he lyé be

„21044 Fe hér je kon cent rá lás elekt ro fo ré zis hez
Fe hér je kon cent rá lás elekt ro fo ré zis hez.

El szá mo lá si le he tõ ség (ma xi mum): ki zá ró lag 21042, 21043 mel lett
Ki zár va: 26704, 26705”

szö veg rész lép, 

2.
„21831 Visz ko zi tás meg ha tá ro zá sa

A meg ha tá ro zás visz ko zi mé ter rel tör té nik, tel jes vér bõl, plaz má ból vagy szé rum ból.
El szá mo lá si le he tõ ség (ma xi mum): több test nedv ese tén 3”

szö veg részt kö ve tõ en

„21091* 1-es tí pu sú pro kol la gén pro pep tid (P1NP) meg ha tá ro zá sa szé rum ból
To tál pro kol la gén 1-es tí pu sú pro pep tid (P1NP) meg ha tá ro zá sa szé rum ból im mun ké mi ai mód szer rel.

El szá mo lá si le he tõ ség: Is mé tel he tõ ség gya ko ri sá ga: te ri pa ra tid vagy stron ci um re na lát ke ze lés elõtt; a
ke ze lés 3., 6., 12. hó nap já ban; fen ti e ket kö ve tõ en éven te egy szer a ke ze lés idõ tar ta ma alatt.”

szö veg résszel egé szül ki,

3.
„25040 Mik ro szkó pos vizs gá lat, Zi ehl-Ni el sen fes tés sel

Mik ro szkó pos vizs gá lat, Zi ehl-Ni el sen fes tés sel.”

szö veg rész he lyé be

1 A Sza bály könyv mó do sí tá sát az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Fi nan szí ro zá si In for ma ti kai Fõ osz tá lya (Szek szárd) az In ter ne ten köz zé te szi.
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„25040 Mik ro szkó pos vizs gá lat, Zi ehl-Ni el sen fes tés sel
Mik ro szkó pos vizs gá lat, Zi ehl-Ni el sen fes tés sel.
A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö ré ben
ren del he ti.

El szá mo lá si le he tõ ség (ma xi mum): min tán ként 2”
szö veg rész lép,

4.
„25050 My co bac te ri um te nyész té se

My co bac te ri um te nyész té se vá la dé kok ból.
A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö ré ben
ren del he ti.

El szá mo lá si le he tõ ség (ma xi mum): meg je le né sen ként 3
Ki zár va: 25052; 25053”

szö veg rész he lyé be

„25050 My co bac te ri um te nyész té se szi lárd táp ta la jon
My co bac te ri um te nyész té se szi lárd táp ta la jon.
A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö ré ben
ren del he ti.

El szá mo lá si le he tõ ség (ma xi mum): meg je le né sen ként 2
Ki zár va: 25053”

szö veg rész lép,

5.
„25051 My co bac te ri um sub cul tu ra
My co bak te ri um sub cul tu ra.”

szö veg rész he lyé be

„25051 My co bac te ri um sub cul tu ra
A táp ta la jok ra le ol tott min ták az elõ ke ze lés el le né re be szennye zõd het nek. A he ten kén ti le ol va sás so rán
szennye zõ dött LJ min tá kat is mé telt elõ ke ze lé si el já rás nak (2505C) és te nyész tés nek ve tik alá, az zal a kü -
lönb ség gel, hogy 2 LJ és 1 Oga wa táp ta laj ra is ki olt ják.

A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö ré ben ren del -
he ti.”
szö veg rész lép,

6.
„25052 * My co bak te ri um vizs gá la ta, au to ma ti zált, fo lyé kony táp ta la jos mód szer rel

My co bak té ri um vizs gá la ta, au to ma ti zált, fo lyé kony táp ta la jos mód szer rel.
A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö ré ben
ren del he ti.

Ki zár va: 25050”

szö veg rész he lyé be

„25052 * My co bak te ri um te nyész té se, au to ma ti zált, fo lyé kony táp ta la jos mód szer rel
A meg fe le lõ en elõ ke zelt vizs gá la ti anya got a táp ta lajt tar tal ma zó csõ be és vé res agar ra olt ják, majd a csö -
vet az au to ma tá ba he lye zik.  A po zi tív csö vek bõl Zi ehl-Ni el sen ke ne tet kell ké szí te ni és sav ál ló po zi ti vi tás
ese tén ki ol ta ni 2 db LJ táp ta laj ra. Amennyi ben a min ta sav ál ló po zi tív, de más bak té ri u mok kal szennye zett,
is mé telt elõ ke ze lé si el já rás nak (2505C) kell alá vet ni és a te nyész té si fo lya mat elöl rõl in dul.
A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö ré ben
ren del he ti.

Ki zár va: 2505D”
szö veg rész lép,
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7.

„25053 * My co bak te ri um vizs gá la ta, mo le ku lá ris bi o ló gi ai mód szer rel
Rtg. és Zi ehl-Ni el sen ne ga tív kli ni kai ese tek ben, ke rek ár nyék dif fe ren ci ál di ag nosz ti ka cél já ból. A vizs gá -
la tot, eu ró pai kon szen zus ér tel mé ben öt egy mást kö ve tõ min ta vé te lig kell foly tat ni, vagy az elsõ po zi tív
PCR le le tig. Nem ele gen dõ a My co bac te ri um tu ber cu lo sis PCR vizs gá lat. A My co bac te ri um tu ber cu lo sis
komp lex tag ja it kell egy ide jû leg meg ha tá roz ni: My co bac te ri um tu ber cu lo sis (M. tu ber cu lo sis), M. bo vis,
M. af ri ca num és a M. mic ro ti. A CE jel zés sel el lá tott M. tu ber cu lo sis comp lex gyá ri kit tel mind a négy tí pus
meg ha tá ro zan dó.
A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö ré ben
ren del he ti.

Ki zár va: 25050”

szö veg részt kö ve tõ en

„2505A* My co bac te ri um re zisz ten cia vizs gá la ta szi lárd táp ta la jon, el sõ ren dû sze rek re, sze ren ként
A re zisz ten cia vizs gá la to kat mi ni má li san négy szer re vég zik: INH, Strep to my cin, Ri fam pi cin, Et ham bu tol,
de al kal man ként a PZA irán ti re zisz ten ci át is el vég zik. Ha a vizs gá lan dó törzs az el sõ ren dû sze rek kö zül mo -
no re zisz ten ci át mu tat az INH-ra vagy a Ri fam pi cin re, vagy két an ti tu ber cu lo ti kum ra re zisz tens, az elsõ -
rendû sze rek vizs gá la tá nak is mét lé se mel lett to váb bi má sod la gos sze rek vizs gá la tát is kez de mé nye zik.
A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö ré ben
ren del he ti.

El szá mol ha tó ság (ma xi mum): min tán ként 5,  3 hó na pon be lül nem is mé tel he tõ

Ki zár va: 2505G

2505B* My co bac te ri um re zisz ten cia vizs gá la ta szi lárd táp ta la jon, má sod ren dû sze rek re, sze ren ként
Ha a törzs az el sõ ren dû an ti tu ber cu lo ti ku mok kö zül mo no re zisz ten ci át mu tat INH vagy Ri fam pi cin iránt, ill
két el sõ ren dû an ti tu ber cu lo ti kum iránt re zisz tens, az el sõ ren dû sze rek vizs gá la tá nak is mét lé se mel lett to -
váb bi má sod la gos sze rek vizs gá la tát is kez de mé nyez zük. A má sod la gos sze rek kö zül az aláb bi sze rek vizs -
gál ha tók: Cip rof lo xa cin, Le vof lo xa cin, Cyc lo se rin, Ri fa bu tin PAS, Ka na my cin, Ami ka cin, Et hi o na mid,
Cla rith ro my cin, Cap re o my cin, Prot hi o na mid, Li ne zold.
A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö ré ben
ren del he ti.

El szá mol ha tó ság (ma xi mum): min tán ként 10, 3 hó na pon be lül nem is mé tel he tõ

Ki zár va: 2505H

2505C Min ta elõ ke ze lé se My co bac te ri um te nyész tés hez
A nem ste ril test tá jak ról szár ma zó min ták te nyész té se elõtt a vizs gá la ti anya got elõ kell ke zel ni a kí sé rõ fló -
ra el pusz tí tá sa cél já ból. Az elõ ke ze lé si tech ni ka de kon ta mi ná lás és emész tés, va la mint kon cent rá lás (cent -
ri fu gá lás) és sem le ge sí tés tech ni kai lé pé sek bõl áll.
A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö -
rében ren del he ti.

2505D My co bac te ri um te nyész té se ma nu á lis, fo lyé kony táp ta la jos mód szer rel
A meg fe le lõ en elõ ke zelt vizs gá la ti anya got a táp ta lajt tar tal ma zó csõ be és vé res táp ta laj ra olt ják, majd az
anya got ter mosz tát ba he lye zik és hét rõl hét re ma nu á li san ol vas sák le a te nyé sze te ket. A po zi tív csö vek bõl
Zi ehl-Ni el sen ke ne tet kell ké szí te ni, és sav ál ló po zi ti vi tás ese tén ki kell ol ta ni 2 db LJ táp ta laj ra. Ha a min ta
szennye zett, is mé telt elõ ke ze lé si el já rás nak (2505C) kell alá vet ni, és a te nyész té si fo lya ma tot elöl rõl kell in -
dí ta ni.
A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö ré ben
ren del he ti.

Ki zár va: 25052
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2505E My co bac te ri um tu ber cu lo sis komp lex iden ti fi ká lá sa bio ké mi ai mód szer rel

A M. tu ber cu lo sis comp lex-be tar to zó my co bak té ri u mo kat el kell kü lö ní te ni az egyéb sav ál ló aty pu sos
(NTM) my co bak té ri u mok tól. A dif fe ren ci á lás a kö te le zõ en min den ki te nyész tett törzs bõl el vég zen dõ ni a cin
pró bá val tör té nik.

A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö ré ben
ren del he ti.

El szá mol ha tó ság: Min den po zi tív My co bac te ri um te nyész tés ese tén el vé gez he tõ.

2505F A nem Tbc-t oko zó my co bac te ri u mok (NTM) iden ti fi ká lá sa bio ké mi ai mód sze rek kel

A nem TBC-t oko zó My co bak té ri u mok el kü lö ní té se egy más tól a cso por ton be lül. Az izo lá tu mo kat az ese tek
több sé gé ben elõ ször sub cul tú ráz ni kell, majd 3x2 LJ táp ta laj ra ol ta ni kü lön bö zõ hõ fo kok ra. 

A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö ré ben
ren del he ti.

El szá mol ha tó ság: Ni a cin re ak ci ót nem adó po zi tív te nyé szet ese tén el vé gez he tõ.

2505G* My co bac te ri u mok re zisz ten cia vizs gá la ta el sõ ren dû sze rek re, au to ma ta fo lyé kony táp ta la jos mód -
szer rel, sze ren ként

A re zisz ten cia vizs gá lat ide jé nek le rö vi dí té se az au to ma ta ér zé keny de tek tá lá si tech ni ká já nak se gít sé gé vel.

A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö -
rében ren del he ti.

El szá mol ha tó ság (ma xi mum): min tán ként 4, 3 hó na pon be lül nem is mé tel he tõ

Ki zár va: 2505A

2505H* My co bac te ri u mok re zisz ten cia vizs gá la ta má sod ren dû sze rek re, au to ma ta fo lyé kony táp ta la jos
mód szer rel, sze ren ként

A re zisz ten cia vizs gá lat ide jé nek le rö vi dí té se az au to ma ta ér zé keny de tek tá lá si tech ni ká já nak se gít sé gé vel.

A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö ré ben
ren del he ti.

El szá mol ha tó ság (ma xi mum): min tán ként max. 10, 3 hó na pon be lül nem is mé tel he tõ

Ki zár va: 2505B”

szö veg résszel egé szül ki,

8.

25053 * My co bak te ri um vizs gá la ta, mo le ku lá ris bi o ló gi ai mód szer rel

Rtg. és Zi ehl-Ni el sen ne ga tív kli ni kai ese tek ben, ke rek ár nyék dif fe ren ci ál di ag nosz ti ka cél já ból. A vizs gá -
la tot, eu ró pai kon szen zus ér tel mé ben öt egy mást kö ve tõ min ta vé te lig kell foly tat ni, vagy az elsõ po zi tív PCR 
le le tig. Nem ele gen dõ a My co bac te ri um tu ber cu lo sis PCR vizs gá lat. A My co bac te ri um tu ber cu lo sis komp -
lex tag ja it kell egy ide jû leg meg ha tá roz ni: My co bac te ri um tu ber cu lo sis (M. tu ber cu lo sis), M. bo vis, M. af ri -
ca num és a M. mic ro ti. A CE jel zés sel el lá tott M. tu ber cu lo sis comp lex gyá ri kit tel mind a négy tí pus meg ha -
tá ro zan dó.

A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö ré ben
ren del he ti.

Ki zár va: 25050”

szö veg részt kö ve tõ en

„25054 * Tbc re zisz ten cia vizs gá lat, sze ren ként

My co bac te ri u mok re zisz ten cia vizs gá la ta pro por ti os mód szer rel, szi lárd táp ta la jon, sze ren ként.

El szá mo lá si le he tõ ség (ma xi mum): min tán ként 5; 3 hó na pon be lül ugyan az zal a szer rel nem is mé tel -
he tõ”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti,
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9.
„26702 Lamb da lánc mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa

Lamb da lánc mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa szé rum ból vagy vi ze let bõl im mu no as say-vel.
A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö -
rében ren del he ti.

El szá mo lá si le he tõ ség: 1 hó na pon be lül nem is mét lõd het”

szö veg rész he lyé be

„26702 Lamb da lánc mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa
Lamb da lánc mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa szé rum ból vagy vi ze let bõl im mu no as say-vel.
A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö -
rében ren del he ti.

El szá mo lá si le he tõ ség: 1 hó na pon be lül nem is mét lõd het
Ki zár va: 26704, 26705”

szö veg rész lép, 

10.
„26703 Kap pa lánc mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa

Kap pa lánc mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa szé rum ból vagy vi ze let bõl im mu no as say-vel.
A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö -
rében ren del he ti.

El szá mo lá si le he tõ ség: 1 hó na pon be lül nem is mét lõd het”

szö veg rész he lyé be

„26703 Kap pa lánc mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa
Kap pa lánc mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa szé rum ból vagy vi ze let bõl im mu no as say-vel.
A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi kö -
rében ren del he ti.

El szá mo lá si le he tõ ség: 1 hó na pon be lül nem is mét lõd het
Ki zár va: 26704, 26705”

szö veg rész lép, 

11.
„26703 Kap pa lánc mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa

Kap pa lánc mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa szé rum ból vagy vi ze let bõl im mu no as say-vel.
A já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé gi
kö ré ben ren del he ti.
El szá mo lá si le he tõ ség: 1 hó na pon be lül nem is mét lõd het
Ki zár va: 26704, 26705”

szö veg részt kö ve tõ en

„26704* Kvan ti ta tív FLC kap pa mé rés szé rum ból vagy vi ze let bõl
Sza bad kap pa könnyû lánc kvan ti ta tív mé ré se szé rum ból vagy vi ze let bõl mo nok lo ná lis an ti test fel hasz ná lá -
sá val. 

El szá mo lá si le he tõ ség: 2 hó na pon be lül nem is mét lõd het; is mé telt je len tés ese tén meg je lölt be teg sé -
gek re 1
Ki zár va: 21044, 26702, 26703 

26705* Kvan ti ta tív FLC lamb da mé rés szé rum ból vagy vi ze let bõl
Sza bad lamb da könnyû lánc kvan ti ta tív mé ré se szé rum ból vagy vi ze let bõl mo nok lo ná lis an ti test fel hasz ná -
lá sá val. 
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El szá mo lá si le he tõ ség: 2 hó na pon be lül nem is mét lõd het; is mé telt je len tés ese tén meg je lölt beteg -
ségekre 1
Ki zár va: 21044, 26702, 26703” 

szö veg résszel egé szül ki,

12.
„42120 * Phenyl ke to nu ria szû rés

A kü lön jog sza bály ál tal elõ írt új szü lött ko ri szû rõ vizs gá lat.
El szá mo lá si le he tõ ség: 0-1 éves ko rig
Ki zár va: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11055; 11056; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301;
11302; 21012”

   
szö veg rész he lyé be

„42120 * Phenyl ke to nu ria szû rés
A kü lön jog sza bály ál tal elõ írt új szü lött ko ri szû rõ vizs gá lat.

El szá mo lá si le he tõ ség: 0-1 éves ko rig
Ki zár va: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11055; 11056; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301;
11302; 21012; 42143”

szö veg rész lép, 

13.
„42143 * Anyag cse re-be teg sé gek szû ré se tö meg spek tog rá fi ás vizs gá lat tal

TANDEM tö meg spekt ro met ri ás mód szer az örök lött anyag cse re be teg sé gek di ag nosz ti ká já ban.
Ki zár va: 21012; 24770”

szö veg rész he lyé be

„42143 * Anyag cse re-be teg sé gek szû ré se tö meg spek tog rá fi ás vizs gá lat tal
TANDEM tö meg spekt ro met ri ás mód szer az örök lött anyag cse re be teg sé gek di ag nosz ti ká já ban.

Ki zár va: 21012; 24770; 42120”
szö veg rész lép.

2. szá mú mel lék let a 8016/2007. (EüK. 21.) EüM tá jé koz ta tó hoz

A Sza bály könyv III. fe je ze té ben: 

1.
„35225 * Szív izom anyag cse re szcin tig rá fia I-123 MIBG-vel”

szö veg részt meg elõ zõ en ki egé szül az aláb bi szö veg résszel:

„26704* Kvan ti ta tív FLC kap pa mé rés szé rum ból vagy vi ze let bõl

C9000 My e lo ma mul tip lex
C9010 Plas ma sej tes le u ka e mia 
C9020 Plas mo cy to ma, ext ra me dul la ris
C9110 Kró ni kus lympho cy tás le u ka e mia
C8800 Wal denst röm mac rog lo bu li na e mia
D4720 Mo noc lo na lis gam mo pat hia
E8580 Egyéb amy lo i do sis
E8590 Amy lo i do sis, k.m.n.
Z9481 Csont ve lõ át ül te tés után lévõ sze mély
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26705* Kvan ti ta tív FLC lamb da mé rés szé rum ból vagy vi ze let bõl

C9000 My e lo ma mul tip lex

C9010 Plas ma sej tes le u ka e mia

C9020 Plas mo cy to ma, ext ra me dul la ris

C9110 Kró ni kus lympho cy tás le u ka e mia

C8800 Wal denst röm mac rog lo bu li na e mia

D4720 Mo noc lo na lis gam mo pat hia

E8580 Egyéb amy lo i do sis

E8590 Amy lo i do sis, k.m.n.

Z9481 Csont ve lõ át ül te tés után lévõ sze mély”

2.
„3570C Csont sû rû ség mé ré se törzs cson to kon

Be teg sé gek „B”

E2100 Pri ma er hy per pa rat hy re o sis

M8141 Gyógy szer in du kál ta os te o po ro sis (glü ko kor ti ko i dok)

 Z9480 Szö vet- és szerv át ül te tés után lévõ sze mély”

szö veg részt kö ve tõ en a

„Be teg sé gek „C”

M8191 Tö rés pre ven ci ós gyógy sze res ke ze lés -2,5 vagy ki sebb (rosszabb) T-sco re ér ték mellett”

szö veg rész he lyé be a 

„Be teg sé gek „C”

M8192 Tö rés pre ven ci ós gyógy sze res ke ze lés -2,5 vagy ki sebb (rosszabb) T-sco re ér ték mellett”

szö veg rész lép.

3. szá mú mel lék let a 8016//2007. (EüK. 21.) EüM tá jé koz ta tó hoz

A Sza bály könyv IV. fe je ze té ben: 

1.

„OENO
KÓD

Cs OENO NÉV 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

21831  Visz ko zi tás meg ha tá ro zá sa             

13 14 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          21831”

szö veg részt kö ve tõ en

„OENO
KÓD

Cs OENO NÉV 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

21091 * 1-es tí pu sú pro kol la gén pro pep tid (P1NP) meg ha tá ro zá sa

13 14 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 21091”

szö veg résszel egé szül ki,
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2.

„OENO
KÓD

Cs OENO NÉV 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

25053 * My co bak te ri um vizs gá la ta, mo le ku lá ris bi o ló gi ai mód szer rel             

13 14 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  O        25053”

szö veg részt kö ve tõ en

„OENO
KÓD

Cs OENO NÉV 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2505A * My co bac te ri u mok re zisz ten cia vizs gá la ta szi lárd táp ta la jon, el sõ ren dû sze rek re, sze ren ként

2505B * My co bac te ri u mok re zisz ten cia vizs gá la ta szi lárd táp ta la jon, má sod ren dû sze rek re, sze ren ként

2505C Min ta elõ ke ze lé se My co bac te ri um te nyész tés hez

2505D My co bac te ri um te nyész té se ma nu á lis, fo lyé kony táp ta la jos mód szer rel

2505E My co bac te ri um tu ber cu lo sis komp lex iden ti fi ká lá sa bio ké mi ai mód szer rel

2505F A nem Tbc-t oko zó my co bac te ri u mok (NTM) iden ti fi ká lá sa bio ké mi ai mód sze rek kel

2505G * My co bac te ri u mok re zisz ten cia vizs gá la ta el sõ ren dû sze rek re, au to ma ta fo lyé kony táp ta la jos
mód szer rel, sze ren ként

2505H * My co bac te ri u mok re zisz ten cia vizs gá la ta má sod ren dû sze rek re, au to ma ta fo lyé kony táp ta la -
jos mód szer rel, sze ren ként

13 14 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 2505A

X 2505B

X 2505C

X 2505D

X 2505E

X 2505F

X 2505G

X 2505H”

szö veg résszel egé szül ki,

3.

„OENO
KÓD

Cs OENO NÉV 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

25050  My co bac te ri um te nyész té se             

13 14 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          25050”

szö veg rész he lyé be

„OENO
KÓD

Cs OENO NÉV 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

25050  My co bac te ri um te nyész té se szi lárd táp ta la jon             

13 14 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          25050”

szö veg rész lép,
4.

„OENO
KÓD

Cs OENO NÉV 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

25052 *
My co bak te ri um vizs gá la ta, au to ma ti zált, fo lyé kony

táp ta la jos mód szer rel
            

13 14 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”

szö veg rész he lyé be
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„OENO
KÓD

Cs OENO NÉV 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

25052 * My co bak te ri um te nyész té se, au to ma ti zált, fo lyé kony táp ta la jos mód szer rel             

13 14 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”

szö veg rész lép,

5.

„OENO
KÓD

Cs OENO NÉV 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

26703  Kap pa lánc mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa             

13 14 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”

szö veg részt kö ve tõ en

„OENO
KÓD

Cs OENO NÉV 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

26704 * Kvan ti ta tív FLC kap pa mé rés szé rum ból vagy vi ze let bõl

26705 * Kvan ti ta tív FLC lamb da mé rés szé rum ból vagy vi ze let bõl

13 14 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 26704

X 26705”

szö veg résszel egé szül ki,

6.
va la mint ha tá lyát vesz ti a 

„25054 Tbc re zisz ten cia vizs gá lat, sze ren ként.”

V. RÉSZ
Köz le mé nyek

Az egész ség ügyi mi nisz ter
k ö z  l e  m é  n y e

a 2007/2008. tan év re szak gyógy sze ré szi és szak fog or vo si 
költségtérí téses kép zés re fel ve he tõ je löl tek keret számairól

A 280/2007. (X. 25.) Korm. ren de let 5. § (1) be kez dé se alap ján a szak mán kén ti ke ret szá mo kat a kép zés ben részt ve võ
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ré gi ói sze rint az aláb bi ak ban ha tá ro zom meg:

Deb re ce ni
ré gió

Pé csi
ré gió

Bu da pes ti
ré gió

Sze ge di
ré gió

Össz.

GYÓGYSZERÉSZEK
Összesen: 36 26 119 83 264

FOGORVOSOK
Összesen: 31 21 76 24 152

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
k ö z  l e  m é  n y e

az Or szá gos Egész ség fej lesz té si In té zet Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról

Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um az Or szá gos Egész ség fej lesz té si In té zet Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sát a kö vet ke zõk 
sze rint köz zé te szi:

„Az Egész ség ügyi Köz löny 2003. évi 17. szá má ban köz zé tett ala pí tó ok irat mó do sí tás sal - az Or szá gos Egész ség fej -
lesz té si Köz pont jog utód ja ként - lét re ho zott Or szá gos Egész ség fej lesz té si In té zet - az Egész ség ügyi Köz löny 2005. évi
3. szá má ban mó do sí tott - Ala pí tó Ok ira tát az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88. §-ában és
88/A. §-ában fog lal tak ra fi gye lem mel a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1. Az Ala pí tó Ok irat 1.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.2. Szék he lye: 1096 Bu da pest IX. ker., Nagy vá rad tér 2.”

2. Az Ala pí tó Ok irat je len mó do sí tá sa az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le nap ján lép ér vény be.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter”

Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um 
k ö z  l e  m é  n y e

az Egész ség ügyi Szak kép zõ és To vább kép zõ In té zet ál tal to vább kép zé sek tá mo ga tá sá ra ki írt pá lyá zat ról

Az Egész ség ügyi Szak kép zõ és To vább kép zõ In té zet - az egész ség ügyi szak dol go zók to vább kép zé sé nek sza bá lya i ról
szó ló 28/1998. (VI. 17.) NM ren de let 7. § (1) be kez dé sé nek fel ha tal ma zá sa alap ján - a to vább kép zé sek tá mo ga tá sá ra
2007. évre ki írt, az Egész ség ügyi Köz löny 2006. évi 16. szá má ban meg je lent pá lyá za tát 2008. II. ne gyed év vé gé ig meg -
hosszab bít ja.

2008. II. ne gyed év vé gé ig az aláb bi té ma kö rök ben le het a pá lyá za to kat be nyúj ta ni:
1. Vé dõ nõk sze re pe a mul ti disz cip li ná ris is ko la-egész ség ügyi szak el lá tás ban

2. Az em be ri egész sé get be fo lyá so ló és ve szé lyez te tõ kör nye ze ti ár tal mak

3. Ge ri át ri ai szem pon tok az idõs gon do zás ban

4. Más ság, esély egyen lõ ség és to le ran cia az egész ség ügy ben

5. A ke rin gé si rend szer be teg sé gei (pri mer, sze kun der, ter ci er pre ven ció)

6. A be te gek hos pi ce-pal li a tív szel le mû el lá tá sa az egész ség ügy ben

7. A sto más be te gek ápo lá sa

8. Team mun ka a mû tõ ben és a szü lõ szo bán

9. Ak tu a li tá sok és men tál hi gi é né a fo gá sza ti gyó gyí tás te rü le tén

10. In for má ci ós tech no ló gia  az egész ség ügyi el lá tás ban

11. A fel nõtt és gyer mek ko ri anyag cse re za va rok

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je:

A to vább kép zés meg va ló su lá sa
A pá lyá zat be ér ke zé sé nek 

ha tár ide je
Pá lyá zat el bí rá lá sá nak leg ké sõb bi vár ha tó

idõ pont ja

2008. elsõ ne gyed év:
   (2008. I-III. hó)

 2007. de cem ber 1. 2007. de cem ber 20.

2008. má so dik ne gyed év:
   (2008. IV-VI. hó)

 2008. már ci us 1. 2008. már ci us 25.

Fel vi lá go sí tás: az ETI ta nács adó iro dán (06 (1) 411-3760), va la mint Hul ler Gab ri el la pályá za ti re fe rens tõl kér he tõ

[06 (1) 429-4097/123;  hul ler.gab ri el la@eti.hu ].
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Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal
k ö z  l e  m é  n y e

or vos tech ni kai esz kö zök idõ sza kos fe lül vizs gá la tát vég zõ szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl

Az or vos tech ni kai esz kö zök rõl szó ló 16/2006. (III. 27.) EüM ren de let 17. § (3) be kez dése alap ján az Egész ség ügyi
En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal ha tá ro za tá val az aláb bi szer ve ze tet a fel so rolt esz köz cso port te kin te té ben, az
idõ köz ben be kö vet ke zett mó do sí tá sok át ve ze té sé vel, az idõ sza kos fe lül vizs gá la tok el vég zé sé re fel jo go sí tot ta:

B.BRAUN Avi tum Hun ga ry ZRt.

A cég címe: 1037 Bu da pest, Mon te vi deo u. 2/C.; T.: 346-9700; F.: 438-4903; e-ma il: pe ter.horn@bbra un.com

Az esz köz cso port meg ne ve zé se

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si 
és Köz igaz ga tá si Hi va tal ha tá ro za tá nak

Szá ma Ér vé nyes sé gi ide je

0.6 Di a li zá ló be ren de zés
Meg jegy zés: Az en ge dély csak a B/Bra un gyárt má nyú be ren de zé sek re
vo nat ko zik.

4031/2007/06 20011. jú ni us

15. Gépi in fú zió ada go ló ké szü lék
Meg jegy zés: Az en ge dély csak a B/Bra un Mel sun gen AG ál tal gyár tott
gépi in fú zió ada go ló ké szü lé kek re vo nat ko zik.

4031/2007/15 2012. ok tó ber

* * *

Az or vos tech ni kai esz kö zök rõl szó ló 16/2006. (III. 27.) EüM ren de let 17. § (3) be kez dé se alap ján az Egész ség ügyi
En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal ha tá ro za tá val az aláb bi szer ve ze tet a fel so rolt esz köz cso por tok te kin te té ben, az
idõ köz ben be kö vet ke zett mó do sí tá sok át ve ze té sé vel az idõ sza kos fe lül vizs gá la tok el vég zé sé re fel jo go sí tot ta:

ORVOSTECHNIKA Zrt.

A cég címe: 1147 Bu da pest, Czo bor u. 51.; T.: 471-6060; F.: 471-6061; E-ma il: info@or vos tech ni ka.com

Az esz köz cso port meg ne ve zé se

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si 
és Köz igaz ga tá si Hi va tal ha tá ro za tá nak

Szá ma Ér vé nyes sé gi ide je

01. De fib ril lá tor 3617/2005/01 2010. au gusz tus

03. In ku bá tor 3617/2005/03 2010. au gusz tus

04. Al ta tó-lé le gez te tõ be ren de zés 3617/2005/04 2010. au gusz tus

05. Mû tõ lám pa 3725/2007/05 2012. ok tó ber

08. Mû tõ asz tal 3725/2007/08 2012. ok tó ber

12a. Mû té ti és õrzõ mo ni tor 3617/2005/12a 2010. au gusz tus

12b. EKG 3617/2005/12b 2010. au gusz tus

14. In va zív vér nyo más mé rõ és vér áram lás mé rõ 3617/2005/14 2010. au gusz tus

15. Gépi in fú zió ada go ló ké szü lék 3725/2007/15 2012. ok tó ber

16. Vér me le gí tõ ké szü lõk 3725/2007/16 2012. ok tó ber

* * *
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Az or vos tech ni kai esz kö zök rõl szó ló 16/2006. (III. 27.) EüM ren de let 17. § (3) be kez dése alap ján az Egész ség ügyi
En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal ha tá ro za tá val az aláb bi szer ve ze tet a fel so rolt esz köz cso por tok te kin te té ben, az
idõ köz ben be kö vet ke zett mó do sí tá sok át ve ze té sé vel az idõ sza kos fe lül vizs gá la tok el vég zé sé re fel jo go sí tot ta:

KOZMOMED Kft.
A cég címe: 1027 Bu da pest, Fa ze kas u. 25.; T./F.: 201-8859; E-ma il: koz mo med.hgy@t-on li ne.hu

Az esz köz cso port meg ne ve zé se

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si 
és Köz igaz ga tá si Hi va tal ha tá ro za tá nak

Szá ma Ér vé nyes sé gi ide je

01. De fib ril lá tor 1249/2003/01 2008. jú li us

02. Nagy frek ven ci ás se bé sze ti vá gó ké szü lék 1249/2003/02 2008. jú li us

03. In ku bá tor
Meg jegy zés: az en ge dély csak a bõr hõ mér sék let  sza bá lyo zást nem
tar tal ma zó, zárt (kli ni kai) tí pu sok ra vo nat ko zik.

1249/2003/03 2008. jú li us

05. Mû tõ lám pa 1249/2003/05 2008. jú li us

08. Mû tõ asz tal 1249/2003/08 2008. jú li us

12a. Mû té ti és õrzõ mo ni tor
Meg jegy zés: az en ge dély csak EKG/pul zus, hõ mér sék letmérõ és
no nin va zív vér nyo más mé rõ csa tor ná val ren del ke zõ ké szü lé kek re ter jed ki.

1249/2003/12a 2008. jú li us

12b. EKG 1249/2003/12b 2008. jú li us

15. gépi in fú zió ada go ló ké szü lék 1249/2003/15 2008. jú li us

16. Vér me le gí tõ ké szü lék 1249/2003/16 2008. jú li us

17. Ste ri li zá ló be ren de zés
Meg jegy zés: az en ge dély csak hõ lég ste ri li zá to rok ra és au tok lá vok ra
vo nat ko zik.

1249/2003/17 2008. jú li us

18. Há ló za ti üze mû  e lekt ro te rá pi ás készülék
Meg jegy zés: az en ge dély ki zá ró lag a sti mu lá tor jel le gû há ló za ti
elekt ro te rá pi ás ké szü lé kek re vo nat ko zik.

1249/2003/18 2008. jú li us

20. Ult ra hang di ag nosz ti kai ké szü lék 4236/2007/20 2012. szep tem ber

* * *

Az or vos tech ni kai esz kö zök rõl szó ló 16/2006. (III. 27.) EüM ren de let 17. § (3) be kez dé sé nek alap ján az Egész ség ügyi 
En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal ha tá ro za tá val az aláb bi szer ve ze tet a fel so rolt esz köz cso por tok te kin te té ben, az
idõ köz ben be kö vet ke zett mó do sí tá sok át ve ze té sé vel az idõ sza kos fe lül vizs gá la tok el vég zé sé re fel jo go sí tot ta:

SE ÁOK Sze mé sze ti Kli ni ka
A cég címe: 1083 Bu da pest, Tömõ u. 25-29.; T.: 210-0280; F.: 210-0309; E-ma il: gaz da@szem1.sote.hu

Az esz köz cso port meg ne ve zé se

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si 
és Köz igaz ga tá si Hi va tal ha tá ro za tá nak

Szá ma Ér vé nyes sé gi ide je

09. To no mé ter
Meg jegy zés: Az en ge dély ki zá ró lag a Schi ötz-fé le to no mé te rek re
vo nat ko zik.

4348/2007/09 2012. ok tó ber
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Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si 
és Köz igaz ga tá si Hi va tal

k ö z  l e  m é  n y e

or vos tech ni kai esz köz for ga lom ból tör té nõ
ki vo ná sá ról

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi -
va tal (a to váb bi ak ban: Hi va tal) meg ál la pí tot ta, hogy a
Ten sioMed Kft. ál tal gyár tott Ten si oC li nic Ar te rio gráf el -
ne ve zé sû ter mék cím ké je - a gyár tó cí mé nek fel tün te té se
hi á nyá ban - nem fe lel meg az or vos tech ni kai esz kö zök rõl
szó ló 16/2006. (III. 27.) EüM ren de let (a to váb bi ak ban:
R.) 1. szá mú mel lék let 13.3. a) pont já ban fog lalt kö ve tel -
mé nyek nek.

A Hi va tal ezért a R. 16. § ér tel mé ben, az R. 15. § (1) be -
kez dés b) pont ja alap ján a gyár tó cí mét a cím kén fel nem
tün te tõ Ten si oC li nic Ar te rio gráf el ne ve zé sû ter mé ke ket
2007. szep tem ber 28-án kelt ha tá ro za tá val a for ga lom ból
ki von ta.

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si 
és Köz igaz ga tá si Hi va tal

k ö z  l e  m é  n y e

or vos tech ni kai esz köz  for gal ma zá sá nak
fel füg gesz té sé rõl

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi -
va tal a Di mar son Eletc ro nics Zrt. (1183 Bu da pest, Ne fe -
lejcs u. 1-3.) pi ac fel ügye le ti ha tó sá gi el len õr zé se so rán a
ko re ai gyárt má nyú (ere de ti gyár tól: In fo pia Co. Ltd., vir tu -
á lis gyár tó:Sam suntg Corp.) Di mar son SHG-005 vér cu -
kor mé rõt és Di mar son SHS-050 vér cu kor teszt csík
in vit ro di ag nosz ti kai or vos tech ni kai esz köz for ga lom ba
ho za ta lát és rek lám ját az In vit ro di ag nosz ti kai or vos -
tech ni kai esz kö zök rõl szó ló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM
ren de let 12. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján a 2007.
szep tem ber 24-én kelt, 03821-009 szá mú ha tá ro zat tal fel -
füg gesz tet te.

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si 
és Köz igaz ga tá si Hi va tal

k ö z  l e  m é  n y e

or vos tech ni kai esz köz  for gal ma zá sa fel füg gesz té sé nek 
meg szün te té sé rõl

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si
Hi va tal (a to váb bi ak ban: Hi va tal) meg ál la pí tot ta, hogy a

Mi ni dent 2000 Fog tech ni kai Szol gál ta tó Bt. (3200 Gyön -
gyös, Vas út u. 3.) te lep he lyen ké szí tett fog pót lá sok el len -
õr zés re be kért do ku men tá ci ói nem áll tak ren del ke zés re.
A Hi va tal ezért a fen ti ter mé kek te kin te té ben 2007. jú li us
19-én 2013-4/2007/OTI nyil ván tar tá si szá mú ha tá ro zat tal
el ren del te a ter mé kek for gal ma zá sá nak fel füg gesz té sét.

A Mi ni dent 2000 Fog tech ni kai Szol gál ta tó Bt. a hi á -
nyos sá go kat 2007. ok tó ber 1-jén  pó tol ta, ezért az or vos -
tech ni kai esz kö zök rõl szó ló, 16/2006. (III. 27.) EüM. ren -
de let (a to váb bi ak ban: R.) 15. § (2) be kez dése ér tel mé ben,
va la mint az R. 15. § (1) be kez dés a) pont ja alap ján a Hi va -
tal 2007. ok tó ber 5-én kelt ha tá ro zat tal a ter mé kek for -
gal ma zá sá nak fel füg gesz té sét meg szün tet te.

* * *

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si
Hi va tal a MOVO-MED Kft. (cím: 1119 Bu da pest,
Csurgói út 22.) pi ac fel ügye le ti ha tó sá gi el len õr zé se so rán
a kö vet ke zõ hol land gyárt má nyú (gyár tó: van Oost ve en
Me di cal BV/Hol lan dia) ROMED tí pu sú ön el len õr zés re
szol gá ló ter hes sé gi gyors tesz tek:

- ROMED ka zet tás teszt (PT-CAS, gyár tá si szá ma:
060932)

- ROMED vi ze let su ga ras gyors teszt (PT-MID), gyár -
tá si szám: 061010

in vit ro di ag nosz ti kai or vos tech ni kai esz köz for ga lom ba
ho za ta lá nak fel füg gesz té sét a gyár tói/for gal ma zói he lyes -
bí tést kö ve tõ en az in vit ro di ag nosz ti kai or vos tech ni kai
esz kö zök rõl szó ló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM ren de let
12. § (1) be kez dés a) pont ja alap ján a 2007. szep tem ber
18-án kelt, 03520-019/2007 szá mú ha tá ro zat tal meg -
szün tet te.

Az ovu lá ci ós gyors teszt (OVU-TEST, Lot szám: 061010)
fel füg gesz té si ha tá ro za ta ér vény ben ma rad.

A Sem mel we is Egye tem Ál ta lá nos
Or vos tu do má nyi Kar

k ö z  l e  m é  n y e

 „egész ség biz to sí tás” rá épí tett szak or vo si
szak kép zé sé rõl

A Sem mel we is Egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi
Kara a 30/2002. (V. 24.) EüM ren de let tel mó do sí tott
66/1999. (XII. 25.) EüM ren de let alap ján fel vé telt hir det
„Egész ség biz to sí tás” rá épí tett szak or vos kép zés re.
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A rá épí tett szak kép zés re ál ta lá nos or vo si ok le vél lel és
bár mely kli ni kai alap szakké pe sí tés sel ren del ke zõ or vo sok
je lent kez het nek. A kép zé si idõ 2 év, me lyet akk re di tált,
biz to sí tá si gya kor la tot vég zõ egész ség ügyi szol gál ta tó nál
kell el töl te ni. Az el mé le ti kép zés sze mesz te re ként 50 óra, a 
gya kor la ti kép zés 2-2 hó nap bel gyó gyá sza ti, tra u ma to ló -
gi ai, pszi chi át ri ai, il let ve or vos szak ér tõi gya kor la tot foly -
ta tó osz tá lyon tel je sí ten dõ. Az alap szakké pe sí tés gya kor -
la ti idõ be tör té nõ eset le ges be szá mí tá sá ról az egye tem
dönt.

Az 50 órás el mé le ti kép zés egy he tes tan fo lyam ke re té -
ben tör té nik sze mesz te ren ként. Az elsõ sze mesz ter el mé le ti
tan fo lya má ra 2008. ja nu ár já ban ke rül sor.

A kép zés ön költ sé ges, a be i rat ko zás díja sze mesz te ren -
ként 40 000 Ft/fõ, amely ma gá ban fog lal ja a tan fo lyam dí -
ját, a gya kor la ti kép zés té rí té si díja a minden kori re zi dens -
kép zés té rí té si dí já val azo nos, je len leg 41 000 Ft/fõ/hó.

A je lent ke zé se ket 2007. no vem ber 30-ig az SE ÁOK Régi 
rend sze rû szak kép zé si cso port já hoz (le vél cím: 1450 Bu -
dapest, Pf. 91., fax: 459-1500/2542) kell meg kül de ni.
A je lent ke zés hez mel lé kel ni kell az ok le vél és az alap -
szakképesítésre vo nat ko zó szak or vo si bi zo nyít vány má -
so la tát.

A szak kép zés sel kap cso la tos to vábbi in for má ci ók az
SE ÁOK Régi rend sze rû szak kép zé si cso port já nál sze rez -
he tõk be (1089 Bu da pest,  Apát hy u. 3.,  te le fon: 210-6819).

A Sem mel we is Egye tem Ál ta lá nos
Or vos tu do má nyi Kar

k ö z  l e  m é  n y e

a kö te le zõ or vo si transz fú zi ós tan fo lyam idõ pont ja i ról 
a 2007/2008. tan év re

Bu dai Re gi o ná lis Vér el lá tó Köz pont

2007. no vem ber 5.- no vem ber 17.

2008. feb ru ár 18.-már ci us 1.

2008. má jus 19.- má jus 31.

2008. szep tem ber 15.-szep tem ber 27.

Gyõ ri Re gi o ná lis Vér el lá tó Köz pont

2008. áp ri lis 7.-áp ri lis 19.

A vizs gák a tan fo lya mok utol só nap ján, szom ba ton ke -
rül nek meg tar tás ra.
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A Sem mel we is Egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar
k ö z  l e  m é  n y e

a 2008. I. fél évé re meg hir de tett kö te le zõ tan fo lya mok ról

A tan fo lya mok ra tör té nõ je lent ke zés ha tár ide je: 1 hó nappal a tan fo lyam kez de te elõtt!

Szak ma Szer ve zõ Tan fo lyam címe Cél cso port Tan fo lyam idõ pont ja Tan fo lyam he lye Té rí té si díj Tan fo lya mért fe le lõs

And ro ló gia SE Uro ló gi ai Kli ni ka And ro ló gi ai
alap tan fo lyam

szak or vos-je löl tek 2008. I. 23-25. SE Uro ló gi ai Kli ni ka
1082 Bp.,
Ül lõi út 78/b.

10 000 Ft Dr. Rusz And rás
06 (20) 825-8766

Anesz te zi o ló gia 
és in ten zív te rá pia

SE Anesz te zi o ló gi ai
és In ten zív Te rá pi ás
Kli ni ka

Az in ten zív te rá pia
spe ci á lis kér dé sei

szak or vos-je löl tek 2008. III. 17-21. SE Anesz te zi o ló gi ai és In ten zív 
Te rá pi ás Kli ni ka 
1125 Bp.,
Kút völ gyi út 4.

26 040 Ft Dr. Fri túz Gá bor
06 (20) 825-0870

Anesz te zi o ló gia 
és in ten zív 
te rá pia

SE Anesz te zi o ló gi ai
és In ten zív Te rá pi ás
Kli ni ka

Az anesz te zi o ló gia
spe ci á lis kér dé sei

szak or vos-je löl tek 2008. III. 31.-IV. 4. SE Anesz te zi o ló gi ai és In ten zív 
Te rá pi ás Kli ni ka
1125 Bp., 
Kút völ gyi út 4.

26 040 Ft Dr. Fri túz Gá bor
06 (20) 825-0870

Bel gyó gyá szat SE Kar di o ló gia 
Tan szék - CVC

EKG el mé let ben 
és a be teg ágy mel lett

bel gyó gyá szat
gaszt ro en te ro ló gia,
hon véd or vos tan,
oxy o ló gia
szak or vos-je löl tek

2008. II. 25-28. SE Kar di o ló gi ai Tan szék
1122 Bp.,
Vá ros ma jor u. 68.

31 200 Ft Dr. Sze lid Zsolt
458-6827

Bel gyó gyá szat SE I. sz. Bel gyó gyá sza ti
Kli ni ka

Szak vizs ga elõt ti
kö te le zõ tan fo lyam

szak or vos-je löl tek 2008. I. 3-31. SE I. sz. Bel gyó gyá sza ti
Kli ni ka
1083 Bp.,
Ko rá nyi S. u. 2/a.

té rí tés men tes Dr. de Chãtel Ru dolf
313-0347

Fi zi ká lis
me di ci na és
re ha bi li tá ci ós or vos lás

Or szá gos Or vo si
Re ha bi li tá ci ós In té zet

Prot eti kai or te ti kai
alap is me re tek

szak or vos-je löl tek 2008. III. 3-6. Or szá gos Or vo si 
Re ha bi li tá ci ós In té zet
1528 Bp.,
Sza na tó ri um u. 19.

25 000 Ft Dr. Far kas Pé ter
391-1900

Fi zi o te rá pia SE III. sz.
Bel gyó gyá sza ti Kl.
Re u ma to ló gi ai és
Fi zi o te rá pi ás Tan szé ki
Cso port

Fi zi o te rá pia 
alap kép zõ II.

fi zi o te rá pia, or vo si
re ha bi li tá ció
szak or vos-jelöltek 

2008. V. 5-9. Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház 
II. em.
1023 Bp.,
Fran kel Leó u. 31.

24 000 Ft So mog hy Kál mán né
438-8510

Fül-orr-gé gegyó gyá szat SE Fül-Orr-Gé gé sze ti 
és Fej-Nyak se bé sze ti
Kli ni ka

Szak vizs ga elõ ké szí tõ
tan fo lyam

szak or vos-je löl tek 2008. III. 3-28. SE Fül-Orr-Gé gé sze ti 
és Fej-Nyak se bé sze ti Kl. 
1083 Bp., 
Szi gony u. 36.

92 000 Ft Dr. Küs tel Ma ri an na
06 (20) 825-8700

Fül-orr-gé gegyó gyá szat SE Fül-Orr-Gé gé sze ti 
és Fej-Nyak se bé sze ti
Kli ni ka

Kli ni kai és el mé le ti
au dio ló gia 

szak or vos-je löl tek 2008. I. 21-25. SE Fül-Orr-Gé gé sze ti 
és Fej-Nyak se bé sze ti Kl. 
1083 Bp., 
Szi gony u. 36.

22 920 Ft Dr. Küs tel Ma ri an na
06 (20) 825-8700
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Szak ma Szer ve zõ Tan fo lyam címe Cél cso port Tan fo lyam idõ pont ja Tan fo lyam he lye Té rí té si díj Tan fo lya mért fe le lõs

Gaszt roen te ro ló gia SE II. sz. Bel gyó gyá sza ti 
Kli ni ka + Con ven ti on
Bp. Kft

Gaszt ro en te ro ló gi ai
kö te le zõ tan fo lyam

szak or vos-je löl tek 2008. II. 7-9. Ho tel So fi tel At ri um
1021 Bp.,
Hárs he gyi út 5-7.

45 000 Ft Dr. Tu las say Zsolt
266-0816

Gaszt roen te ro ló gia SE I. sz. Se bé sze ti
Kli ni ka Se bé sze ti
Tan szé ki Cso port

Az UH sze re pe a klin. 
or vo si
di ag nosz ti ká ban

szak or vos-je löl tek 2008. II. 25.-III. 7.   Szt. Ist ván és Szt. Lász ló
Kór ház Se bé sze ti O.
1096 Bp.,
Nagy vá rad tér 1.

54 720 Ft Dr. Re göly-Mé rei
Já nos
215-2474

Gyer mek-tü dõ -
gyó gyá szat

SE I. sz.
Gyer mek gyó gyá sza ti
Kli ni ka

Gyer mek pul mo -
no ló gi ai tan fo lyam

szak or vos-je löl tek 2008. IV. 14-18. Mos dós
IV. 21-22. Tö rök bál int
IV. 23-24.
I. sz. Gye rekklinika

SE I.sz. Gyer mek gyó gyá sza ti
Kl. 1083 Bp.,
Bó kay J. u. 53. Koós te rem
7257 Mos dós,
Pe tõ fi u.
2045 Tö rök bál int,
Mun ká csy u. 70.

12 000 Ff Dr. Cser há ti End re
Cserny Csa bá né
313-8212

Há zi or vos tan SE Csa lád or vo si
Tan szék

Szak vizs ga elõ ké szí tõ
tan fo lyam

szak or vos-je löl tek 2008. I. 21-25. SE Csa lád or vo si Tan szék 
1125 Bp.,
Kút völ gyi út 4.

36 000 Ft Dr. Tor zsa Pé ter
355-8530

He ma to ló gia SE I. sz. Bel gyó gyá sza ti
Kli ni ka

Kli ni kai he ma to ló gia transz fúzi o ló gia,
he ma to ló gia
szak or vos-je löl tek

2008. II. 4-21. SE I.sz. Bel gyó gyá sza ti Kl.
Könyv tá ra
1083 Bp.,
Ko rá nyi S. u. 2/a.

54 240 Ft Dr. De me ter Ju dit
459-1500/1538

Hon véd or vos tan-
ka taszt ró fa-or vos tan,
Oxy o ló gia

Hon véd-
Ka taszt ró fa or vos ta ni 
és Oxy o ló gi ai Tan szék

Hon véd or vos tan-
ka taszt ró fa -or vos tan
és oxy o ló gi ai
szak vizs ga elõk.tf.

Hon véd-ka taszt ró fa-
or vos tan, oxy o ló gia,
sport or vos tan,
sür gõs sé gi or vos tan
szak or vos-je löl tek

2008. I. 14-25.
sport or vos nak 5 nap

OMSZ Fõ igaz ga tó ság
1134 Bp.,
Ró bert K. krt. 77.

34 200 Ft
sport or vos nak
17 100 Ft

Nagy né Sza lay Klá ra
465-1914

In fek to ló gia SE II. sz. Bel gyó gyá sza ti 
Kli ni ka In fek to ló gi ai
Tan szé ki Cso port

Kor sze rû in fek to ló gia szak or vos-je löl tek 2008. II. 4-16. Szt. Lász ló Kór ház 19. ép.
1097 Bp.,
Gyá li út 5-7.

30 000 Ft Dr. Lud wig End re
455-8147

Is ko la egész ségtan és
if jú ság védelem

SE Köz egész ség ta ni
In té zet

Is ko la or vo si
tan fo lyam

szak or vos-je löl tek 2008. II. 2-3. hete 10 nap Köz egész ség ta ni In té zet
1089 Bp. ,
Nagy vá rad tér 4.  XXI. e.

18 360 Ft Dr. Si mon Ta más
210-2690

Kli ni kai far ma ko ló gia SE Far ma ko ló gi ai 
és Far ma ko te rá pi ás
In té zet

GCP tan fo lyam szak or vos-je löl tek 2008. III. 12-13. Nagy vá rad téri el mé le ti tömb
1089 Bp.,
Nagy vá rad tér 4.

Eü. dol go zók
18 000 Ft
gyógy szer ipa ri 
dol go zók 
60 000 Ft

Dr. Ker pel-Fro ni us
Sán dor
06 (30) 919-9574

Kli ni kai far ma ko ló gia SE Far ma ko ló gi ai 
és Far ma ko te rá pi ás
In té zet

Pre kli ni kai
gyógy szer vizs gá latok
el mé le te és gya kor la ta

szak or vos-je löl tek 2008. II. 7-13. SE Far ma ko ló gi ai 
és Far ma ko te rá pi ás In té zet 
1089. Bp.
Nagy vá rad tér 4.

Eü. dol go zók
18 000 Ft
gyógy szer ipa ri 
dol go zók 
60 000 Ft

Dr. Tí már Jú lia
210-4416

Nuk le á ris Me di ci na SE III. sz.
Bel gyó gyá sza ti Kli ni ka
Nuk le á ris Me di ci na
Tan szé ki Cso port

Szak vizs ga elõ ké szí tõ
tan fo lyam

szak or vos-je löl tek 2008. II. 26-27.
         III. 25-26.

Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont 
1134 Bp.,
Ró bert K. krt. 44.

42 000 Ft Dr. Szil vá si Ist ván
Dr. Buga Klá ra
465-1800

2
1

. szám
E

G
É

S
Z

S
É

G
Ü

G
Y

I K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
2

7
4

3



Szak ma Szer ve zõ Tan fo lyam címe Cél cso port Tan fo lyam idõ pont ja Tan fo lyam he lye Té rí té si díj Tan fo lya mért fe le lõs

Se bé szet SE II. sz. Se bé sze ti
Kli ni ka

Szak vizs ga elõ ké szí tõ
tan fo lyam

szak or vos-je löl tek 2008. V. 19-30. SE I. sz. Se bé sze ti Kli ni ka
1085 Bp.,
Ül lõi út 78.

36 000 Ft Dr. Ond rej ka Pál
Dr. Ist ván Gá bor
3754-291

Sport or vos tan Or szá gos Sport-
egész ség ügyi In té zet

Sport or vo si
is me re tek (szak vizs ga
elõ ké szí tõ)

szak or vos-je löl tek 2008. II. 25.-III. 7. Or szá gos Sport egész ség-
ügyi In té zet
1123 Bp., 
Al ko tás u.48.

41 760 Ft Dr. Ha la si Ta más
06 (20) 927-9654
Nyí rõ Haj nal ka
488-6100

Sür gõs sé gi or vos tan Szt. Imre Kór ház
Sür gõs sé gi Be teg el lá tó
Cent rum
SE Anesz te zi o ló gi ai
és In ten zív Te rá pi ás
Kli ni ka

A sür gõs égi or vos tan
kér dé sei

szak or vos-je löl tek 2008. IV.7-25. Szt. Imre Kór ház Sür gõs sé gi
Be teg el lá tó Cent rum
1115 Bp.,
Té té nyi út 12-16.

30 000 Ft Dr. Me zõ fi Mik lós
Dr. Ivá nyi Zsolt
06 (20) 923-4304

Szü lé szet-nõ gyó gyá szat SE I. sz. Szü lé sze ti 
és Nõ gyó gyá sza ti
Kli ni ka

Ne o na to ló gi ai
alap is me re tek 
és új szü lött
re sus ci ta tio

szü lé szet-
nõ gyó gyá szat,
gyer mek gyó gyá szat,
ne o na to ló gia
szak or vos-je löl tek

2008. V. 5-7. I. sz. Szü lé sze ti
és Nõ gyó gyá sza ti Kli ni ka
könyv tá ra
1088 Bp.,
Ba ross u. 27.

18 000 Ft Dr. Gör be Éva
266-0507

Szü lé szet-nõ gyó gyá szat SE I. sz. Szü lé sze ti 
és Nõ gyó gyá sza ti
Kli ni ka

Szü lé sze ti-nõ gyó gyá  -
sza ti pszi cho szo ma ti ka

szak or vos-je löl tek 2008. III. 31.- IV. 4. I. sz. Szü lé sze ti 
és Nõ gyó gyá sza ti Kli ni ka
könyv tá ra  uo.

24 000 Ft Dr. C.Mol nár Emma
459-1500/4274

Szü lé szet-nõ gyó gyá szat SE I. sz. Szü lé sze ti 
és Nõ gyó gyá sza ti
Kli ni ka

Gya kor la ti
kol posz kó pia

szak or vos-je löl tek 2008. V. 20-21. I. sz. Szü lé sze ti
és Nõ gyó gyá sza ti Kli ni ka
könyv tá ra uo.

10 000 Ft Dr. Pat kós Pé ter
459-1500/4239

Szü lé szet-nõ gyó gyá szat SE II. sz. Szü lé sze ti 
és Nõ gyó gyá sza ti
Kli ni ka

Új szü lött re sus ti ta cio
és ne o na to ló gi ai 
alap is me re tek

szü lé szet-
nõ gyó gyá szat,
gyer mek gyó gyá szat,
ne o na to ló gia
szak or vos-je löl tek

2008. III. 10-14. II. sz. Szü lé sze ti
és Nõ gyó gyá sza ti Kli ni ka
1082 Bp.,
Ül lõi út 78/A.

18 000 Ft Dr. No bi lis And rás
459-1500/3178

Szü lé szet-nõ gyó gyá szat SE II. sz. Szü lé sze ti 
és Nõ gyó gyá sza ti
Kli ni ka

Nõ gyó gyá sza ti
en dos co pia

szak or vos-je löl tek 2008. III. 17-20. II. sz. Szü lé sze ti 
és Nõ gyó gyá sza ti Kli ni ka
1082 Bp.,
Ül lõi út 78/A.

18 000 Ft Dr. Tóth Pé ter
Dr. Szil ler Pé ter
459-1500/3212

Uro ló gia SE Uro ló gi ai Kli nika UH alap is me re tek szak or vos-je löl tek 2008. III. 3-5. SE Uro ló gi ai Kli ni ka
1082 Bp.,
Ül lõi út 78/b.

10 000 Ft Dr. Keszt he lyi At ti la
06 (20) 825-8771
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SEMMELWEIS EGYETEM   Nyom ta tott be tûk kel, az ada tok
Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar   pon tos ki töl té sé vel, 
Dé ká ni Hi va tal 1085 Bu da pest, Ül lõi út 26.  tan fo lya mon ként 1 pél dány ban
Régi rend sze rû kép zés      Köz pon ti gya kor no ki kép zés kér jük ki töl te ni!
Tel.: 210-6819                   Tel.: 267-0666
Fax: 459-1500/2542          Fax: 266-1972

JELENTKEZÉSI LAP KÖTELEZÕ TANFOLYAMRA
A je lent ke zé si la pot a Dé ká ni Hi va tal csak ab ban az eset ben fo gad ja el, 

ha iga zo lást nyert a szak kép zé si terv be adá sá nak té nye

Szak vizs ga elõt ti kö te le zõ tan fo lyam címe, idõ pont ja: ..................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Név: ...........................................................................  Szül. hely, év, hó, nap: ..................................................................

Mun ka hely: (név, cím, irá nyí tó szám, te le fon szám) ...........................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Ér te sí té si cím: ....................................................................................... Te le fon szám: ......................................................

Dip lo ma kel te : .....................................................  Or vo si pe csét szám: .........................................................................

Ter ve zett szak vizs ga .........................................................................................................................................................

Régi rend sze rû szak kép zés re tör té nõ je lent ke zés ide je: .....................................................................................................

Re zi den si kép zés kez dé sé nek ide je: ...................................................................................................................................

..................................................................
je lent ke zõ alá írá sa, pe csét

A tan fo lya mon való rész vé tel hez hoz zá já ru lok:

..................................................................
           osz tály ve ze tõ fõ or vos alá írá sa

Té rí té ses tan fo lyam ese tén kér jük az aláb bi ada tok meg adá sát (szám la ki adá sa min den eset ben meg tör té nik)

Fi ze tõ neve: ..................................................................... Címe: .......................................................................................

Bank szám la szá ma: .......................................................................................................................................................... 

Tan fo lya mon részt ve võ neve: ...........................................................................................................................................

Fel hív juk fi gyel mét, hogy a szám la an nak a ne vé re lesz ki ál lít va, aki be fi ze tõ ként sze re pel. Utó lag nincs mód ezen vál -
toz tat ni!

Szál lás igény lés:
CSAK ELSÕ SZAKVIZSGÁRA ELÕKÉSZÍTÕ KÖTELEZÕ TANFOLYAMI je lent ke zés ese tén tu dunk szál lást biz -
to sí ta ni. Szál lás biz to sí tá sát ké rem 200... …………………………-tól ……………………………-ig
Amennyi ben a szál lást nem ve szem igény be, s ezt 8 nap pal a tan fo lyam meg kez dé se elõtt nem mon dom le /fa xon vagy
le vél ben/ a szál lás költ sé gét té rí tem.

..................................................................
je lent ke zõ alá írá sa, pe csét
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A Sze ge di Tu do mány egye tem
Egész ség tu do má nyi és Szo ci á lis Kép zé si Kar

k ö z  l e  m é  n y e

if jú sá gi vé dõ nõ szak irá nyú to vább kép zé sé rõl

A Sze ge di Tu do má mány egye tem Egész ség tu do má nyi és Szo ci á lis Kép zé si Kar Vé dõ nõi Mun ka és Mód szer ta na
Szak cso port If jú sá gi vé dõ nõ ké pe sí tést nyúj tó 2 éves sza ki rá myú to vább kép zést in dít 2008. feb ru ár hó nap tól [ké pe sí -
té si kö ve tel ményt meg ha tá ro zó jog sza bály: 31/1999. (VIII. 13.) OM ren de let].

Kép zés jel le ge: le ve le zõ kép zés

Kon zul tá ci ók gya ko ri sá ga: ha von ta 3 nap

Je lent ke zé si ha tár idõ: 2007. de cem ber 3. (a Köz löny ben köz zé tett „Je lent ke zé si la pon”)

Je lent ke zés fel té te le: Vé dõ nõi ok le vél (fõ is ko lai vég zett ség)

Kép zés hely szí ne: Sze ge di Tu do mány egye tem Egész ség tu do má nyi és Szo ci á lis Kép zé si Kar (6726 Sze ged, Te mes -
vá ri krt. 31.)

Kép zés költ sé ge: 70 000 Ft/fél év (a min den ko ri ha tá lyos adó jog sza bá lyok alap ján a költ ség meg ha tá ro zott ré sze
vissza igé nyel he tõ)

To váb bi in for má ci ók, el ér he tõ sé gek: Cím: SZTE ETSZK Vé dõ nõi Mun ka és Mód szer ta na Szak cso port (6726 Sze ged,
Te mes vá ri krt. 31.)

T.: 06 (62) 545-714, 06 (62) 546-406

F.: 06 (62) 544-983

E-ma il: ba ju ba@etszk.u-sze ged.hu

Web-cím: www.etszk.u-sze ged.hu
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Sze ge di Tu do mány egye tem
Egész ség tu do má nyi és Szo ci á lis Kép zé si Kar
Vé dõ nõi Mun ka és Mód szer ta na Szakcsoport
6726 Sze ged, Te mes vá ri krt. 31.
T.: 06 (62) 545-714, 06 (62) 546-406

Nyom ta tott be tûk kel, az ada tok pon tos ki töl té sé vel, 
egy pél dány ban kér jük kitölteni!

JELENTKEZÉSI LAP
If jú sá gi vé dõ nõ szak irá nyú to vább kép zés re

Sze mé lyes ada tok:

Név: ....................................................................................................  szü le té si név: .......................................................

Szül. hely, év, hó, nap: .......................................................................................................................................................

Any ja neve: .......................................................................................................................................................................

Ál lam pol gár sá ga: ..............................................................................................................................................................

Sze mé lyi ig. szá ma: ..........................................................................................................................................................

Neme: fér fi nõ

Cím és mun ka he lyi ada tok:

Ál lan dó lak cí me: ...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Le ve le zé si címe: ................................................................................................................................................................

Te le fon szá ma: ...................................................................................................................................................................

E-ma il-cí me: .....................................................................................................................................................................

Mun ka he lye, címe: ............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Te le fon szá ma: ........................................................................................................

Be osz tá sa: .........................................................................................................................................................................

Fel sõ ok ta tá si in téz mény(ek)ben foly ta tott ta nul má nyok:

Leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé ge: ....................................................................................................................................

In téz mény neve: ................................................................................................................................................................

Ok le vél szá ma: ......................................... Meg szer zé sé nek éve: ......................................................................................

A je lent ke zé si la pot az aláb bi mel lék le tek kel a SZTE Egész ség tu do má nyi és Szo ci á lis Kép zé si Kar Vé dõ nõi Mun ka és
Mód szer ta na Szak cso port, Bat ka Ti bor né Ba jusz Ju dit fõ is ko lai gya kor nok ré szé re (6726 Sze ged, Te mes vá ri krt. 31.),
vagy ba ju ba@etszk.u-sze ged.hu e-ma il cím re)
2007. de cem ber 31-ig kér jük meg kül de ni:

Mel lék le tek:
- Vé dõ nõ ok le vél má so la ta,
- egyéb fel sõ fo kú ta nul má nyo kat iga zo ló ok le vél má so la ta,
- a szak mai ta pasz ta la ta it, egyéb szak mai kép zett sé gét be mu ta tó ön élet rajz.

Kelt: …………………, 2007 ……………………. hó ………………… nap.

..................................................................
je lent ke zõ alá írá sa
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Az Egész sé ges Ma gyar Anyá ért 
és Új szü löt tért Ala pít vány

k ö z  l e  m é  n y e

a sze mé lyi jö ve de lem adó ból 2006. év ben be folyt
tá mo ga tá si összeg fel hasz ná lá sá ról

Az Egész sé ges Ma gyar Anyá ért És Új szü löt tért Ala -
pít vány (1125 Bu da pest, Kút völ gyi út 4.) köz zé te szi,
hogy a 2006. adó év ben a ma gán sze mé lyek SZJA 1%-ából
szár ma zó be fi ze té se i bõl be folyt össze get nõ gyó gyá sza ti
vizs gá ló ki ala kí tá sá ra és fel sze re lé sé re for dí tot ta.

Az ala pít vá nyunk kö szö ne tét ezú ton is ki fe je zi tá mo ga -
tó i nak és a cél ja ink el éré sé hez to vább ra is szá mí tunk se gít -
sé gük re és ado má nya ik ra.

A Pe ter Cerny Ala pít vány
k ö z  l e  m é  n y e

a sze mé lyi jö ve de lem adó ból 2006. év ben be folyt
tá mo ga tá si összeg fel hasz ná lá sá ról

A Pe ter Cerny Ala pít vány (1083 Bu da pest, Bó kai Já -
nos u. 53., adó szám: 19010289-1-42) ezú ton te szi köz -
zé, hogy a sze mé lyi jö ve de lem adó 1%-ából be folyt
össze get - Ala pí tó Ok ira tá ban meg fo gal ma zott cél ki tû -
zé se i nek meg fe le lõ en - a ko ra szü lött men tés mû köd te té -
sé nek fi nan szí ro zá sá ra for dí tot ta.

Az Ala pít vány ezú ton is kö szö ne tét fe je zi ki tá mo ga tó i nak,
és kéri to váb bi se gít sé gü ket cél jai meg va ló sí tá sá hoz.

A Min dent a be te ge kért -
Om nia Pro Aeg ro ta Ala pít vány

k ö z  l e  m é  n y e

a sze mé lyi jö ve de lem adó ból 2006. évben
be folyt tá mo ga tá si összeg fel hasz ná lá sá ról

Az Ala pít vány (szék hely: 1047 Bp., Ba ross u. 105-107.)
köz zé te szi, hogy 2006. adó év ben a ma gán sze mé lyek

SZJA 1%-ából szár ma zó be fi ze té se i bõl be folyt össze get
ápo lá si esz kö zök vá sár lá sá ra for dí tot ta.

Se gít sé gü ket és tá mo ga tá su kat kö szön jük.

A Szent Imre Kór ház 
Fej lesz té si Ala pít vány

k ö z  l e  m é  n y e

a sze mé lyi jö ve de lem adó ból 2006. év ben be folyt
tá mo ga tá si összeg fel hasz ná lá sá ról

A Szent Imre Kór ház Fej lesz té si Ala pít vány (1115 Bu -
da pest, Té té té nyi út 12-16., adó szám: 19673460-1-43)
ezú ton te szi köz zé, hogy a sze mé lyi jö ve de lem adó
1%-ából 2006. év ben be folyt 7 817 794 Ft-os össze get az
or vo si mû sze re zett ség fej lesz té sé re, a kór há zi szá mí tó gép -
park kor sze rû sí té sé re, va la mint a szak dol go zók to vább -
kép zé sé re hasz nál tuk fel.

Az Ala pít vány kö szö ne tét fe je zi ki mind azok nak, akik
adó juk 1%-ával tá mo gat ták cél ja in kat és a to váb bi tá mo -
ga tá su kat kéri a kö vet ke zõ évek ben is.

A Baj csy Kór há zért, Kõ bá nya 
és Rá kos men te Egész sé gé ért Ala pít vány

k ö z  l e  m é  n y e

a sze mé lyi jö ve de lem adó ból 2006. év ben be folyt
tá mo ga tá si összeg fel hasz ná lá sá ról

A Baj csy Kór há zért Kõ bá nya és Rá kos men te Egészsé -
gé ért Ala pít vány (1106 Budapest, Mag ló di út 89-91., adó -
szám: 19703639-2-42) ezú ton te szi köz zé, hogy a
2005. évi sze mé lyi jö ve de lem adó 1%-ának fel aján lá sá ból
2006-ban be folyt 1 663 810 Ft-ot - az ala pít vány cél já val
össz hang ban, ku ra tó ri u mi ha tá ro zat alap ján - a Fõ vá ro si
Ön kor mány zat Baj csy-Zsi linsz ky Kór ház ré szé re 1 db
Ele csys 2010 im mun ké mi ai au to ma ta meg vá sár lás ára - a 
tel jes vé tel ár ré sze ként - for dí totta.

Az Ala pít vány kö szö ne tét fe je zi ki a tá mo ga tók nak és a
cél jai meg va ló sí tá sá hoz tovább ra is kéri se gít sé gü ket.
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VI. RÉSZ
Ve gyes köz le mé nyek

Köz le mény iga zol vá nyok, ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok ér vény te le ní té sé rõl

Köz le ményt meg hir de tõ
szerv neve

Az ér vény te len ok mány 
meg ne ve zé se

Az ér vény te len ok mány 
ki ál lí tó ja

Az ér vény te len ok mány 
szá ma

Ér vény te len 2007.

Ko vács And rás
gyógy sze rész

sz.gy.okl.
(gyógy szer el lá tá si
gyógy sze ré szet)

EFSZSZTB 164/2005. szep tem ber 17. nap já tól

Dr. Ve réb Ilo na 
or vos

sz.o.okl.
(kli ni kai és la bor
vizs gá la tok)

EFSZSZTB 999/1999. szep tem ber 30. nap já tól

Meg jegy zés: A táb lá zat ban hasz nált rö vi dí té sek jegy zé ke:

OONYI (GYONYI) = Or vo sok (Gyógy sze ré szek) Or szá gos Nyil ván tar tás ba vé te lé rõl szó ló iga zol vány, 

sz.o.okl./sz.gy.okl. =szak or vo si/szak gyógy sze ré szi ok le vél

OSZB = Or szá gos Szak ké pe sí tõ Bi zott ság

EFSZSZTB = Egész ség ügyi Fel sõ fo kú Szak irá nyú Szak kép zé si és To vább kép zé si Ta nács

MOK (GYOK) = Ma gyar Or vo si (Gyógy sze rész) Ka ma ra
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Ál ta lá nos tud ni va lók

Tisz telt Ol va sók!

A pá lyá za ti hir det mé nye ket ter je del mi okok ból és a jobb
át te kint he tõ ség ér de ké ben táb lá za tos for má ban kö zöl jük.
Kér jük, hogy ál lás hir de té se ik szö ve ge zé sé nél ve gyék figye -
lembe, hogy a ro va tok csak a leg szük sé ge sebb in for má ci ók
köz lé sé re ad nak le he tõ sé get. A hir det mé nye ket kü lön ezi rá nyú
ké re lem re leg fel jebb 3 al ka lom mal is mé tel jük meg, to váb bi
közlés re csak újabb ké rés ese tén van le he tõ ség.  A gyors meg je -
lenés ér de ké ben a pá lyá za ti hir det mé nye ket köz vet le nül a
Szer kesz tõ ség nek küld jék meg pos tán (1051 Bu da pest,
Arany Já nos u. 6-8., il let ve 1245 Bu da pest, Pf. 987.) vagy
to váb bít sák te le fa xon (331-6712). A köz lés sel kap cso lat ban
tele fon szá mun kon (301-7958) kér het nek tá jé koz ta tást. A köz zé -
tétel vár ha tó idõ pont já ról csak a fen ti te le fon szá mon tu dunk
tá jé koz ta tást ad ni.

Tá jé koz tat juk tisz telt hir de tõ in ket, hogy a pá lyá za ti
hir det mé nyek szö ve gé bõl kény te le nek va gyunk el hagy ni
azo kat a pá lyá za ti fel té te le ket, ame lyek köz zé té te le jog sza -
bályba üt kö zik, nem ha tá lyos jog sza bá lyon ala pul, il let ve
in do ko lat lan diszk ri mi ná ci ót tar tal maz (pl. élet ko ri, nem -
hez kö tött, a ma gyar vég zett sé get vagy ál lam pol gár sá got
pre fe rá ló elõ írá sok).

A jog sza bály alap ján kö te le zõ en meg hir de ten dõ pál yázatok
té rí tés men tes köz zé té te lé re egy al ka lom mal van le he tõ ség,
az is mé telt köz zé té tel az ál ta lá nos hir de té si ára kon tör té nik,
amely rõl a Egész ség ügyi Köz löny ki adó ja (a Ma gyar Hiva -
talos Köz löny ki adó, te le fon szám: 266-9290 vagy 266-9294)
ad fel vi lá go sí tást.

A pá lyá zat ban fel kell tün tet ni a pá lyá zó leg fon to sabb sze -
mé lyi és fog lal ko zá si ada ta it, rész le tes szak mai ön élet raj zát, a 
mun ka kö ri kö ve tel mé nyek nek, fel ada tok nak és egyéb elõírá -
sok nak va ló meg fe le lést iga zo ló ok ira to kat vagy azok máso -
latait. A pá lyá za to kat ál ta lá ban a köz zé té tel tõl szá mí tott 30 nap
alatt (a rö vi debb ha tár idõt kü lön kö zöl jük) kell a meg hir de tõ
szerv ve ze tõ jé nek (rek tor, dé kán, el nök, pol gár mes ter, or vos -
igaz ga tó) be nyúj ta ni. Ve ze tõ, il let ve ma ga sabb ve ze tõ meg bí -
zás sal meg hir de tett ál lás he lyek ese tén 15 nap nál rö vi debb pá -
lyá za ti ha tár idõ nem ír ha tó elõ.

Amennyi ben a köz lés nél más idõ pon tot nem je löl tünk
meg, úgy a hir de tett ál lás a pá lyá za tok el bí rá lá sát kö ve tõ en
azon nal be tölt he tõ. Az ál lá sok bé re zé se a ha tá lyos jog sza bá lyok
alap ján tör té nik.

A Szer kesz tõ ség fel hív ja a hir de tõk fi gyel mét ar ra, hogy
a té ve sen, hi á nyo san vagy fél re ért he tõ mó don meg fo gal -
ma zott és így meg kül dött hir de té sek bõl adó dó eset le ges
hibák ért fe le lõs sé get nem vál lal. Az eset le ges hi bák el ke -
rü lé se ér de ké ben kér jük, hogy hir de té se i ket ne kéz írá sos
for mában jut tas sák el a Szer kesz tõ ség ré szé re. Az ol vasha -
tatlanul meg kül dött hir de tések köz zé té te lét nem vál lal juk.

Meg ren delt hir de tés köz zé té te lé nek, vagy is mé telt köz zé -
té te lé nek le mon dá sát, mó do sí tá sát, a Szer kesz tõ ség csak írás -
ban fo gad ja el, a hir de tést tar tal ma zó lap szám nyom dá ba adá -
sá nak idõ pont já ig.

Rö vi dí tés jegy zék

ÁNTSZ = Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat

á.p. = ál lam pol gár
b: = ha vi mun ka bér fo rint ban
Bp. = Bu da pest
biz. = bi zo nyít vány
cs: = csa to lan dó

d. = dip lo ma
e: = elõny ben ré sze sül
e. b. = er köl csi bi zo nyít vány
e.h.: = el bí rá lá si ha tár idõ
eü. = egész ség ügyi
f: = te le fax
fõ ig. = fõ igaz ga tó
Fõv. = fõ vá ros(i)
gy. = gya kor lat
gyt. = gyógy szer tár
h: = pá lyá za ti ha tár idõ
I. = in té zet vagy in téz mény
Ig. = igaz ga tó
ig. = iga zol vány
ir. = irá nyí tás(a)(i)
Képv.-test. = Kép vi se lõ tes tü let
K. = Kór ház
Kl. = kli ni ka
kl.-ai = kli ni kai
kö. = köz egész ség ügyi
közp. = köz pont
köz pi. = köz pon ti
kut. = Ku ta tá(s)(i), ku ta tó
Lab. = la bo ra tó ri um
lab.-i = la bo ra tó ri u mi
ma gyar
á.p.-ság

= ma gyar ál lam pol gár ság

m. = mun ka
M.j.V. = me gyei jo gú vá ros
Nk. = Nagy köz ség
nyi. = nyelv is me ret
nyv. = nyelv vizs ga
O. = osz tály
okl. = ok le vél
okt. = ok ta tás(a)(i)
OONY/
GYONY

= Or vo sok (Gyógy sze ré szek) Or szá gos 
Nyil ván tar tá sa

OONYI/
GYONYI

= Or vo sok (Gyógy sze ré szek) Or szá gos
Nyil ván tar tás ba vé te lé rõl szó ló iga zol vány

OEP = Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
orv. = Or vos(i)
Ö. = ön kor mány zat
P. H. = pol gár mes te ri hi va tal
R. = ren de lõ in té zet
szerv. = szer ve zés(e)
sz. = szak mai
sz.ö. = szak mai ön élet rajz
sz.gy. = szak mai gya kor lat
sza korv.gy. = szak or vo si gya kor lat
szk. = szak ké pe sí tés, szak or vo si ké pe sí tés
szoc. = szo ci á lis
szolg. = szol gá la ti
sz.o.okl./
sz.gy.okl.

= szak or vo si/szak gyógy sze ré szi ok le vél

szv. = szak vizs ga
tap. = ta pasz ta lat
t: = te le fon in for má ció
t/f: = te le fon/te le fax
tev. = te vé keny ség
t.f. = tu do má nyos fo ko zat
th. = the rá pia
tud. = tu do má nyos
v. = vég zett ség
vez. = ve ze tés(e)
vez.gy. = ve ze tõi/ve ze té si gya kor lat
vizsg. = vizs gá lat
(3) = az ál lás he lyek szá ma
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Pá lyá za ti hir det mé nyek egye te mi ok ta tói,
il let ve egye te mi in téz mé nyek ben be tölt he tõ egyéb állásokra

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Bor sod-Aba új-Zemp lén
Me gyei K. és Egye te mi K.
fõ ig. Fõ or vo sa
3526 Mis kolc,
Szent pé te ri ka pu 72-76.

Fül-Orr-Gé gé sze ti O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos

- fül-orr-gé gész szk.,
- leg alább 10 éves sz.gy.,
- leg alább 5 éves vez.gy.,
- a szak te rü let min den 
ágá ban nagy fo kú jár tas ság, 
mi vel az O. re gi o ná lis 
fel ada to kat is el lát,
- tud. mi nõ sí tés vagy 
meg szer zé sé nek vál la lá sa 
2 éven be lül,
- gra du á lis és posztgra duális
kép zés ben szer zett 
ta pasz ta lat és kész ség,
mind ket tõ höz:
- cs: 3 hó nap nál nem 
ré geb bi e.b.,
- iga zo lás mû kö dé si 
nyil ván tar tás ba vé tel rõl,
- nyi lat ko zat a pá lyá za ti
anyag el bí rá lá sá ban részt -
ve võk be te kin té si jo gá ról,
- ed di gi sz. tev.-et is 
ma gá ban fog la ló rész-
 letes sz.ö.,
- sz. el kép ze lés és prog ram

mind ket tõ höz:
- h: a meg je le nés tõl szá mí tott
30 na pon be lül,
- az ál lás 2008. I. 1-jé tõl
be tölt he tõ,
- szolg. la kás meg be szé lés
tár gya,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
az I. Hu mán po li ti kai O.-ára 
(3526 Mis kolc, 
Szent pé te ri ka pu 72-76.)

I. Bel gyó gyá szat
Kar di o ló gi ai O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos

- bel gyó gyász szk.,
- kar di o ló gus szk.,
- a szak te rü le te min den
ágá ban nagy fo kú jár tas ság,
mi vel az O. re gi o ná lis 
fel ada to kat is el lát,
- leg alább 10 éves sz.gy.,
- leg alább 5 éves vez.gy.,
- tud. mi nõ sí tés,
- gra du á lis és posztg ra-
du á lis kép zés ben szer zett
ta pasz ta lat és kész ség,
- e: ha e mo di na mi kai el lá -
tás ban és a szív se bé szet ben 
va ló jár tas ság

Sop ron M.j.V.
Er zsé bet K. a
DE OEC Ok ta tó K.-a
fõ ig. fõ or vo sa
9400 Sop ron,
Gyõ ri u. 15.

Se bé sze ti Mát rix O./
se bé sze ti szak ma cso port
sza kor vos

mind ket tõ höz:
- eü. al kal mas ság,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- is ko lai v.-et, szk.-t 
iga zo ló ok ira tok má so la ta,
- OONYI má so la ta 
(alap nyil ván tar tás),

mind ket tõ höz:
- b: Kjt., il let ve 
meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
30 na pon be lül,
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- mû kö dé si nyil ván tar tás ba
vé tel iga zo lá sa,
- meg szer zett kre dit pon tok 
mér té ké rõl szó ló iga zo lás,
- 1 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- nyi lat ko zat, mely ben 
hoz zá já rul ah hoz, 
hogy a pá lyá zat el bí rá lá sá -
ban részt ve võk a pá lyá za ti
anyagot megismerhetik

- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Prof. Dr. Ba ra nyai Ti bor
fõ ig. fõ or vos hoz a K. 
cí mé re (9400 Sop ron,
Gyõ ri u. 15.),
- a meg hir de tett ál lás hellyel 
kap cso lat ban rész le tes 
in for má ció kér he tõ 
Prof. Dr. Ba ra nyai Ti bor
fõ ig. fõ or vos tól 
a 06 (99) 311-340-es
telefonszámon

Köz pi. Anesz te zi o ló gi ai 
és In ten zív Te rá pi ás O.
anesz te zi o ló gus szak or vos
(4)

Pá lyá za ti hir det mé nyek egész ség ügyi in téz mény ve ze tõi
és or vos ve ze tõi ál lá sok ra

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Fõv. Ö. Pé ter fy Sán dor 
Ut cai K-R. és Bal ese ti
Köz pont
1076 Bp.,
Pé ter fy Sán dor u. 8-20.

or vos igaz ga tó
A fõ ig. köz vet len ir.-a 
mel lett a Fõv. Ö. Pé ter fy S. 
ut cai K-R. és Bal ese ti 
Köz pont ál tal nyúj tott 
or vo si és gyógy sze ré szi
tev. fel ügye le te és a tev.-ek 
össze han go lá sa, a 43/2003.
(VII. 29.) ESZCSM rend.
9. § (2) bek. a)-k) pont ja i -
ban meg ha tá ro zott 
fel ada tok el lá tá sa 
a jog sza bá lyok ban 
és az I.-i SZMSZ-ben 
szá má ra biz to sí tott 
jog kö rök nek megfelelõen

- orv. d.,
- szv., va la mint a meg elõ zõ 
10 év ben leg alább 5 év
gya kor ló or vo si tev.,
- eü. me ne dzse ri ké pe sí tés,
- leg alább 5 éves vez.gy.,
- eü. fi nan szí ro zá si 
is me re tek,
- bün tet len elõ élet,
- a pá lyá zó vál lal ja az or -
vos Ig. m.-kör rel tör té nõ
meg bí zá sa kor a vagyon -
nyilatkozat té telt,
- cs: d.-t, ké pe sí tést iga zo ló 
do ku men tu mok hi te les 
má so la ta,
- OONYI má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- sz. és sze mé lyi ön élet rajz, 
ve ze tõi el kép ze lé sek,
- nyi lat ko zat a pá lyá za ti
anyag meg is me ré sé hez 
va ló hoz zá já ru lásról a 
bi zott ság ré szé re és a 
va gyon nyi lat ko zat té te li 
kö te lezettség vál la lá sá ról

- b: meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- a pá lyá zat el nye ré se 
ese tén 5 év ha tá ro zott idõ -
tar tam ra szó ló ve ze tõi meg -
bí zás jön lét re,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Bu da há zy Emil fõ ig. 
fõ or vos hoz a K. cí mé re 
(1076 Bp., 
Pé ter fy Sán dor u. 8-20.)
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Or szá gos Vér el lá tó 
Szol gá lat
fõ ig.-ja
1113 Bp.,
Ka ro li na u. 19-21.

Sal gó tar já ni Te rü le ti 
Vér el lá tó
te rü let ve ze tõ fõ or vos
Fel ada ta: a meg je lölt 
szer ve ze ti egy ség tev.-ének
ter ve zé se, szer ve zé se, 
ir.-a és el len õr zé se

- ál ta lá nos orv. d.,
- transz fu zi o ló gus szv. és
- a vér el lá tás te rü le tén 
szer zett sz. ta pasz ta lat,
- e: vez. gy.,
- an gol nyelv leg alább 
kö zép fo kú is me re te,
- tud. tev.,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- v.-et, kép zett sé get, nyi.-t
iga zo ló ok ira tok hi te les
má so la ta (d., szv.),
- rö vid sz. prog ram, az 
egy ség vez.-ére vo nat-
ko zó el kép ze lé sek,
- Or vo sok Mû kö dé si és
Alap nyil ván tar tá sá nak 
má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b., 
- be le egye zõ nyi lat ko zat 
ar ról, hogy a pá lyá za ti
anya got az el já rás ban részt -
ve võk és a Szak mai Kol lé -
gi um meg is mer he tik

- b: Kjt. alap ján, 
meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nést kö ve tõ
15. nap,
- a meg bí zás ha tá ro zat lan
idõ re szól,
- e.h.: a Szak mai Kol lé gi um 
vé le mé nyét kö ve tõ 
30 nap,
- az ál lás azon nal 
be tölt he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Mis ko vits Esz ter fõ -
ig.-nak cí mez ve az I. 
cí mé re (1113 Bp., 
Ka ro li na út 19-21.),
- t: 372-4110

Pest szent lõ rinc-Pest szen tim re Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te (1184 Bu da pest, Ül lõi út 400.) pá lyá za tot hir det a
Pest szent lõ rinc Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tói ál lás hely be töl té sé re.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- bün tet len elõ élet,

- ké pe sí tés:

a) or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,

b) egész ség ügyi me ne dzse ri ké pe sí tés, va la mint

c) leg alább 5 éves egész ség ügyi in téz mé nyi, já ró be teg szak el lá tás irá nyí tá sá ban szer zett gya kor lat.

Elõnyt je lent: nyelv vizs ga, tu do má nyos fo ko zat.

El lá tan dó fel ada tok:

- Az Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft. ve ze té sé re és mû kö dé sé re vo nat ko zó rész le tes szak mai prog ram ki dol go zá sa,
refor m in téz ke dé sek ha tá sa i nak ke ze lé se.

- A Kft. ál tal mû köd te tett egész ség ügyi alap- és szak el lá tá si in téz mény irá nyí tá sa, szer ve ze ti egy sé gei fel ada ta i nak
meg ha tá ro zá sa, össze han go lá sa, el len õr zé se.

- A Kft.„Ala pí tó Ok irat ban” meg ha tá ro zott szak fel ada tok mû köd te té se.

- Or vos-szak mai irány el vek meg ha tá ro zá sa, be ru há zá si, fel újí tá si ter vek, uni ós és egyéb szak mai pá lyá za tok elõ -
készítése, éves költ ség ve tés el ké szí té se.

- Mun kál ta tói fel ada tok el lá tá sa a Kft. dol go zói vo nat ko zá sá ban.

- A mun ka kö ri le írás ban meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sa.

- Az egész ség ügyi és egyéb, az in téz ményt érin tõ jog sza bá lyok és uta sí tá sok vég re haj tá sa.



A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Mun ka hely: Pest szent lõ rinc-Pest szen tim re Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft.

Be osz tás: ügy ve ze tõ igaz ga tó.

Bé re zés: meg egye zés sze rint.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év.

A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je: 2007. no vem ber 12. (hét fõ), 16 órá ig. A pos tán kül dött pá lyá za tok nak az
adott ha tár idõ ben be kell ér kez nie.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja és he lye: a pá lyá za tot le zárt bo rí ték ban „Ügy ve ze tõi pá lyá zat” meg je lö lés sel
dr. Mes ter Lász ló pol gár mes ter, Bu da pest, XVIII. ke rü let Pest szent lõ rinc-Pest szen tim re Ön kor mány zat pol gár mes te -
ré nek cí mez ve (1184 Bu da pest, Ül lõi út 400. Pol gár mes te ri Tit kár ság).

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jét kö ve tõ 30 na pon be lül.

A pá lyá zó kat (er re a cél ra ki je lölt) bi zott ság hall gat ja meg és tesz ja vas la tot a Kép vi se lõ-tes tü let nek.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

- Pest szent lõ rinc-Pest szen tim re Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft. ve ze té sé re és mû köd te té sé re vo nat ko zó rész le tes
szak mai prog ra mot, fi gye lem mel a fo lya mat ban lé võ egész ség ügyi re form in téz ke dé sek re is,

- vég zett sé get iga zo ló dip lomát,

- Or vo sok Or szá gos Nyil ván tar tás ba vé te lé rõl szó ló iga zol vány má so la tát,

- szak mai ön élet raj zot,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- nyi lat ko za tot, mely ben a pá lyá zó hoz zá já rul ah hoz, hogy a pá lyá za ti anya gát az el já rás ban részt ve võk meg is mer -
hes sék ab ba be te kint hes se nek.

- a pá lyá zat hoz csa to lan dó a pos tai, e-ma il cím, te le fon szám.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tás kér he tõ Bu da pest XVIII. ker. Pest szent lõ rinc-Pest szen tim re Ön -
kormányzat Pol gár mes te ri Hi va tal Pol gár mes te ri Tit kár sá gán Fe ke té né Kár mán Edit iro da ve ze tõ tõl (1184 Bu da pest,
Ül lõi út 400., t.: 296-1331).

Tol dy Fe renc K-R.
fõ ig.-ja
2701 Ceg léd,
Tör te li út 1-3.

Se bé sze ti O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos
Fel ada ta: az O. és a ve le in -
teg rá ci ó ban mû kö dõ szak -
ren de lé sek (ér se bé szet,
uro ló gia) szak mai kon cep -
ci ó já nak ki dol go zá sa, ve ze -
té se, ma gas szín vo na lú sz.
m. biz to sí tá sa

- szak irá nyú szk.,
- 5 éves sz.gy.,
- ve ze té si is me ret,
- e: tud. fo ko zat,
- kül föl di egye te men vég -
zett se bé sze ti ku ta tá si fel -
ada tok el lá tá sa,
- cs: v.-et iga zo ló
ok má nyok má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b., 
- sz.ö.,
- szer ve zé si és vez. 
el kép ze lé sek,
- OONYI má so lat,
- hoz zá já ru lás a pá lyá za ti
anyag elbírálásában
résztvevõk betekintési
jogához,

- b: Ktj.-t ala pul vé ve, 
meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül,
- az ál lás 2008. I. 1-jé tõl
be tölt he tõ,
- la kás meg be szé lés tár gya,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
„Se bé sze ti osz tály ve ze tõ
pá lyá zat” meg je lö lés sel 
az I. fõ ig.-já hoz 
(2701 Ceg léd, 
Tör te li út 1-3.)
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Vá ro si Ö.
K-R.
fõ ig.-ja
6300 Ka lo csa,
Kos suth La jos u. 34-36.

Pat ho ló gia O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos
Fel ada ta: a szak ma cso port
és a hoz zá tar to zó já ró be teg 
szak el lá tás mun ká já nak
vez.-e és ir.-a

va la mennyi hez:
- cs: rész le tes sz.ö.,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b., 
- orv. d. má so la ta,
- szv. biz. má so la ta,
- 10 éves sz.gy.-t iga zo ló
do ku men tum,
- OONY-ba vé tel rõl szó ló
do ku men tum,
- 3 év vez.gy.-t iga zo ló 
do ku men tum (mely tõl 
a pá lyá za tot vé le mé nye zõ
bi zott ság in do kolt eset ben
el te kint het),
- sz. prog ram a be teg el lá -
tás sal, il let ve a ve zet ni 
kí vánt O.-al kap cso lat ban,
- írás be li hoz zá já ru lás 
ah hoz, hogy a pá lyá za tot 
a vé le mé nye zõ bizottság
megismerhesse

va la mennyi hez:
- b: és la kás 
meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- e.h.: a Szak mai Kol lé gi um
vé le mé nyét kö ve tõ 
30. nap,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
a Vá ro si Ö. K-R. cí mé re
(6300 Ka lo csa, 
Kos suth u. 34-36.),
- t: 06 (78) 564-001,
- fax: 06 (78) 564-137

Rönt gen O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos
Fel ada ta: a szak ma cso port
és a hoz zá tar to zó já ró be teg 
szak el lá tás mun ká já nak
vez.-e és ir.-a

Gyer mek O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos
Fel ada ta: a szak ma cso port
és a hoz zá tar to zó já ró be teg 
szak el lá tás mun ká já nak
vez.-e és ir.-a

Pest Me gyei Flór Fe renc
K-R.
fõ ig. fõ or vo sa
2143 Kis tar csa,
Sem mel we is tér 1.

Sze mé sze ti O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos
Fel adat: az O. mun ká já nak
meg szer ve zé se
és za var ta lan 
mû köd te té se

- sze mé szet szv.,
- leg alább 5 éves, a szak-
te rü le ten szer zett gy.,
- vez. gy.,
- tud. mun kás ság,
- tud. fo ko zat vagy meg -
szer zé sé nek 3 éven be lül
tör té nõ vál la lá sa,
- e: hát só szeg ment mû té tek 
te rü le tén szer zett jár tas ság,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- tud. mun kák, pub li ká ci ók
jegy zé ke,
- sz. kon cep ció,
- d. má so la ta,
- szv. biz.-ok má so la ta,

- b: Kjt. alap ján, 
meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 15. nap,
- e.h.: a Szak mai 
Kol lé gi um vé le mé nyét 
kö ve tõ 30 nap,
- az ál lás a pá lyá zat el bí rá -
lá sát kö ve tõ en azon nal be -
tölt he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Dr. Bed ros J. Ró bert Ph..D
fõ ig. fõ or vos hoz az 
I. cí mé re (2143 Kis tar csa, 
Sem mel we is tér 1.)
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- 3 hó nap nál nem ré geb bi
e.b. vagy ar ról szó ló nyi lat -
ko zat, hogy a pá lyá zó en -
nek meg lé té hez kö tött
m.-kör ben dol go zik,
- nyi lat ko zat ar ról, hogy a
pá lyá za ti anya got az el já -
rás ban részt ve võk meg is -
mer he tik

Kun szent mik lós Vá ros Ö.
6090 Kun szent mik lós,
Kál vin tér 12.

Kun szent mik ló si 
Eü. Köz pont
(rész ben ön ál ló 
költ ség ve té si I.)
ve ze tõ
- na pi 4 órás rész-
fog lal ko zás ke re té ben

- bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség,
- or vos tud. egye te mi v.,
- nõ gyó gyá sza ti vagy rhe u -
ma to ló gus vagy
bel gyó gyász szv.,
- eü. szak me ne dzse ri ké pe -
sí tés vagy eü. me nedzs ment 
szak irá nyú to vább kép zé si
sza kon szer zett ké pe sí tés 
(a fenn tar tó fel men tést 
ad hat e fel té tel alól),
- leg alább 5 éves vez.gy. 
(a fenn tar tó fel men tést 
ad hat e fel té tel alól),
- cs: 90 nap nál 
nem ré geb bi, ere de ti e.b.,
- is ko lai v.-et iga zo ló do ku -
men tu mok köz jegy zõ ál tal
hi te le sí tett má so la ta,
- sz.ö.

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
15 m.-na pon be lül,
- a si ker te le nül pá lyá zók 
az e.h.-t kö ve tõ 8 m.-na pon 
be lül a pá lyá za ti anya guk
egyide jû vissza kül dé se
mel lett ér te sí tést kap nak,
- a ve ze tõi meg bí zás 5 év re
- 2007. XII. 1. nap já tól
2012. XI. 30-ig szól,
- a m.-kör vagyonnyilat -
kozat-tételi kö te lezett-
 séggel jár,
- pá lyázatok be nyúj tá sa:
pos tai úton a h. le jár tá ig,
amennyi ben a h. le jár ta 
pi he nõ nap ra vagy m.-szü -
ne ti nap ra esik, úgy az azt
kö ve tõ m.-nap 16 órá ig, 
(6090 Kun szent mik lós,
Kál vin tér 12., Bõ di Sza -
bolcs pol gár mes ter hez 
cí mez ve)

La jos mi zse Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det a La jos mi zse Vá ros Ön kor mány za ta
Egész ség ügyi, Gyer mek jó lé ti és Szo ci á lis In téz mé nye in téz mény ve ze tõi ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Az in téz mény te vé keny sé gei:

I. Egész ség ügyi szol gál ta tá sok:

1. Egész ség ügyi alap el lá tás: a) Kör ze ti vé dõ nõi szol gá lat, b) Száj hi gi é nia, c) Há zi or vo si ügye le ti el lá tás (köz pon ti
ügye le ti for má ban a men tõ szol gá lat tal együttmûködve)

2. Járó be teg-szak el lá tá sok: a) Re u ma to ló gia szak ren de lés, b) Fi zi o te rá pia és gyógy tor na, c) Sze mé szet, d) Nõ gyó -
gyá szat

3. Di ag nosz ti kai te vé keny ség: J0-ás la bo ra tó ri um (min ta vé te li hely)

II. Szo ci á lis alap el lá tá sok:

1. Gon do zá si Köz pont a) Ét kez te tés b) Há zi se gít ség nyúj tás c) Idõ sek Klub ja d) Jel zõ rend sze res há zi se gít ség nyúj tás

2. Csa lád se gí tõ szol gál ta tás.

III. Gyer mek jó lé ti szol gál ta tás.
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Pá lyá za ti fel té te lek:

- bün tet len elõ élet

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le te vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM ren de let 2. szá mú mel lék le te
vagy a 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let sze rin ti szak irá nyú vég zett ség

- leg alább öt év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis el -
lá tás, az egész ség ügyi el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben szer zett szak mai gya kor lat és az in -
téz mény ben fenn ál ló ha tá ro zat lan idõ re szó ló ki ne ve zés, il le tõ leg a ve ze tõi meg bí zás sal egy ide jû leg fel sõ fo kú vég zett -
sé gû vagy fel sõ fo kú szak mai ké pe sí tést igény lõ mun ka kör ben tör té nõ ha tá ro zat lan idõ re szó ló kinevezés.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- a pá lyá zó 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vá nyát,

- a vég zett sé ge ket iga zo ló ok le ve lek hi te le sí tett má so la tát,

- a pá lyá zó szak mai élet raj zát,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lés sel,

- ko ráb bi mun ka vi szo nyok ra vo nat ko zó iga zo lást,

- a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról. hogy a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás sal össze -
füg gõ ke ze lé sé hez hoz zá já rul,

- a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, amely sze rint a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi
XXXI. tör vény 15. §-ának (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró ok ve le szem ben nem áll fenn,

- a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá zat el bí rá lá sa kor a nyílt ülés meg tar tá sá hoz hoz zá já rul-e.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év.

A meg bí zás kez dõ nap ja: 2008. áp ri lis 1.

A meg bí zás meg szû né sé nek nap ja: 2013. már ci us 31.

Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján. 

Ve ze tõi pót lék: a pót lék alap 250%-a.

A pá lyá za tok be nyúj tá si ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz löny ben, az Ok ta tá si Köz löny ben, az Egész ség ügyi Köz löny ben,
va la mint a Hi va ta los Ér te sí tõ ben tör té nõ, az utol só meg je le nést kö ve tõ 30. nap

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak he lye: A pá lyá za to kat La jos mi zse Vá ros Pol gár mes te ré hez (6050 La jos mi zse,
Vá ros ház tér 1.) kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jét kö ve tõ 60 na pon be lül

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni Bas ky And rás pol gár mes ter nél le het a 06 (76) 457-575-ös te le fon szá mon.

Mar ca li Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot ír ki a Mar ca li Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet
fõ igaz ga tói mun ka kö ré nek el lá tá sá ra köz al kal ma zot ti ki ne ve zés sel és ha tá ro zott ide jû - 5 év re szó ló - ma ga sabb ve ze tõi
meg bí zás sal.

Fel adat: a Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet te vé keny sé gé nek ter ve zé se, szer ve zé se, irá nyí tá sa és el len õr zé se.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- or vos tu do má nyi (vagy egyéb) egye te mi szin tû vég zett ség,

- egész ség ügyi (szak)me ne dzser ké pe sí tés vagy egész ség ügyi me nedzs ment szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett
ké pe sí tés [e ké pe sí tés alól a 13/2002. (III. 28.) EüM rend. 4. §-a alap ján in do kolt eset ben fel men tés ad ha tó],

- leg alább 5 éves vez.gy.
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Pá lyá zat hoz csa to lan dó:

- rész le tes szak mai ön élet rajz,

- szak mai prog ram,

- vég zett sé get, kép zett sé get iga zo ló ok ira tok vagy azok hi te les má so la ta,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány.

Il let mény és jut ta tá sok: Kjt. sza bá lyai sze rint.

Szol gá la ti la kás szük ség ese tén meg old ha tó.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa, az el bí rá lás mód ja: a Kjt. eü. ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ra ki adott 233/2000.
(XII. 23.) Korm. rend. 3. §-ában fog lal tak nak meg fe le lõ en.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30 nap.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal.

A pá lyá za to kat Mar ca li Vá ros pol gár mes te ré hez (8700 Mar ca li, Rá kó czi u. 11.) kell be nyúj ta ni.

Tol na Me gyei Ö.
Ba las sa Já nos K.-a
7100 Szek szárd,
Bé ri B. Á. u. 5-7.

Cse cse mõ- és Gyer mek -
gyó gyá sza ti O. 
osz tály ve ze tõ fõ or vos

- orv. d.,
- cse cse mõ- és gyer mek -
gyó gyász szk.,
- szv. után 5 éves gy.,
- e: tud. fo ko zat,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- v.-et iga zo ló ok irat 
hi te les má so la ta,
- vez. kon cep ció,
- tud. tev. jegy zé ke,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- OONY-ba tör tént fel vé tel
iga zo lá sá ról hi te les 
má so lat,
- hoz zá já ru lás ah hoz, hogy
a pá lyá za tot el bí rá lók az
anya got meg is mer hes sék

- b: és lak ha tás tá mo ga tá sa
meg be szé lés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Muth La jos fõ ig. 
fõ or vos hoz a K. cí mé re 
(7100 Szek szárd, 
Bé ri B. Á. u. 5-7.)

Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei
He té nyi Gé za K-R.
fõ ig.-ja
5004 Szol nok,
Tó sze gi u. 21.

I. Ne u ro ló gi ai O.-a
osz tály ve ze tõ fõ or vos
El lá tan dó fel adat: 
a Ne u ro ló gi ai O. és szak -
am bu lan ci ák vez.-e, sz. 
fel ügye le te. Az O. sz. 
pro fil já ba vá gó la kos sá gi
meg be te ge dé si vi szo nyok
ta nul má nyo zá sa és ah hoz
iga zo dó sz. prog ra mok 
ké szí té se. A sz. fel ada tok 
el lá tá sá hoz szük sé ges for -
rá sok biz to sí tá sa. Or vos-sz. 
és gaz da sá gi tel je sít mény -
mu ta tók ala ku lá sá nak meg -
ha tá ro zá sa és elem zé se

- orv. d.,
- ne u ro ló gi ai szk.,
-10 éves sz.gy.,
-5 éves vez.gy.,
- e: tud. mi nõ sí tés,
- to váb bi szk.,
- nagy be teg for gal mú O.-on 
vagy Kl.-án szer zett 
ta pasz ta lat,
mind ket tõ höz:
- cs: ira tok két pél dány ban:
   - d. má so la ta,
   - szv. biz.-ok má so la ta,
   - rész le tes mi nõ sí tés rõl
     és to vább kép zé sek rõl
     má so lat,

mind ket tõ höz:
- b: Kjt. alap ján,
- vez. pót lék az il let mény -
alap 100%-a,
- h: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap,
- a pá lyá zat be nyúj tá sát 
kö ve tõ 15 na pon be lül 
az I. az il le té kes szak mai
kol lé gi um vé le mé nyét
meg ké ri,
- a ve ze tõi meg bí zás 
ha tá ro zat lan idõ re szól
- a pá lyá za to kat az er re 
a cél ra össze ál lí tott 
elõ ké szí tõ bi zott ság 
vé le mé nye zi,
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

   - tud. m. jegy zé ke,
   - OONY-ba vé tel
     iga zo lá sa,
   - 3 hó nap nál nem
     ré geb bi e.b.,
   - nyi lat ko zat a sze mé lyes
     ada tok ke ze lé sé re 
     vo nat ko zó an

- a pá lyá za ti meg hall ga tás -
ról és az ered mény rõl a pá -
lyá zó írás ban ér te sí tést kap,
- az ál lás be töl té sé nek
idõ pont ja: a pá lyá zat el bí -
rá lá sát kö ve tõ 15. nap,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Sél le i né Már ki Má ria
fõ ig.-hoz az I. cí mé re 
(5004 Szol nok, 
Tó sze gi u. 21., Pf. 2.),
- szolg. la kás igény ese tén
biz to sí tott,
- sz. kér dé sek kel kap cso lat -
ban dr. Se bes tyén Mi hály
orv.-Ig. ad bõ vebb fel vi lá -
go sí tást

I. Köz pi. Ra di o ló gi ai O.-a
osz tály ve ze tõ fõ or vos
El lá tan dó fel adat: a Köz pi.
Ra di o ló gi ai O. vez.-e, sz.
fel ügye le te. Az O. sz. pro -
fil já ba vá gó la kos sá gi meg -
be te ge dé si vi szo nyok
ta nul má nyo zá sa és ah hoz
iga zo ló dó sz. prog ra mok
ké szí té se. A sz. fel ada tok
el lá tá sá hoz szük sé ges for -
rá sok biz to sí tá sa. Or vos-sz. 
és gaz da sá gi tel je sít mény -
mu ta tók ala ku lá sá nak meg -
ha tá ro zá sa és elem zé se

- orv.d.,
- ra di o ló gi ai szk.,
- 10 éves sz.gy.,
- 5 éves vez.gy.,
- e: tud. mi nõ sí tés,
- to váb bi szk.,
- nagy be teg for gal mú O.-on 
vagy Kl.-án szer zett ta pasz -
ta lat

Tab Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det Egész ség ügyi Szol gá lat in téz mény ve ze tõi ál lá -
sá nak be töl té sé re.

A meg hir de tett mun ka hely: Tab Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té nek Egész ség ügyi Szol gá la ta, 8660 Tab,
Kos suth L. u. 60.

Be osz tás: in téz mény ve ze tõ (köz al kal ma zot ti jog vi szony ban, he ti 20 órá ban).

Az in téz mény az aláb bi fel ada to kat lát ja el: já ró be teg el lá tás, fog or vo si szak el lá tás, egyéb hu mán egész ség ügyi szol -
gál ta tás (is ko la egész ség ügy, köz pon ti ügye let, fog lal ko zás egész ség ügyi szol gál ta tás, já ró be teg szak el lá tás).

Az in téz mény ve ze tõ fel ada tai kö zé tar to zik: az in téz mény nek a ha tá lyos jog sza bá lyok ban, a Szer ve ze ti és Mû kö dé si 
Sza bály zat ban, a szak mai kö ve tel mé nyek ben meg fo gal ma zot tak nak meg fe le lõ fo lya ma tos és gaz da sá gos mû köd te té se.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év.

A meg bí zás 2008. ja nu ár 1. nap já tól 2012. de cem ber 31. nap já ig tart.

A meg bí zás fel té te lei:

- bün tet len elõ élet, to váb bá

- (or vos tu do má nyi vagy egyéb) egye te mi szin tû vég zett ség, és

- egész ség ügyi (szak)me ne dzse ri ké pe sí tés vagy egész ség ügyi me nedzs ment szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett
ké pe sí tés, va la mint

- leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat.

21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2759



A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

A ve ze tõi gya kor lat alól és az egész ség ügyi (szak)me ne dzse ri ké pe sí tés vagy egész ség ügyi me nedzs ment szak -
irányú to vább kép zé si sza kon szer zett ké pe sí tés alól a fenn tar tó fel men tést ad hat, ha a pá lyá zó a kép zés ben részt vesz
vagy vál lal ja a ké pe sí tés nek - a ki ne ve zés (meg bí zás) adá sá tól szá mí tott - 5 éven be lül tör té nõ meg szer zé sét.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

- a pá lyá zó szak mai élet raj zát,

- a bün tet len elõ éle tet iga zo ló, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó szak mai prog ra mot,

- is ko lai vég zett sé get és szak kép zett sé get iga zo ló ok le vél má so la tát,

- a leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor la tot iga zo ló mun kál ta tói iga zo lást,

- a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás sal össze -
füg gõ ke ze lé sé hez hoz zá já rul,

- a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy meg bí zá sa ese tén a be osz tás be töl té sé ig va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé gét
tel je sí ti,

- a pályá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a pá lyá zat el bí rá lá sá ra vo nat ko zó elõ ter jesz tést a Kép vi se lõ-tes tü let és Bi zott sá ga
nyil vá nos, vagy zárt ülés ke re té ben tár gyal ja.

Jut ta tá sok: Kjt. sze rint, ve ze tõi pót lék a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rend. alap ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl szá mí tott 30 nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jét kö ve tõ 30 nap.

A be ér ke zett pá lyá za to kat a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rend. 4. § (3) be kez dé se alap ján a meg bí zó ál tal ese ten ként
össze hí vott Bi zott ság vé le mé nye zi. A ki ne ve zés rõl a Kép vi se lõ-tes tü let dönt.

Szol gá la ti la kás meg old ha tó.

A pá lyá za tot Tab Vá ros pol gár mes te ré hez kell be nyúj ta ni. (Cím: Tab Vá ros Pol gár mes ter 8660 Tab, Kos suth La jos u. 49.).

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tás Tab Vá ros pol gár mes te ré tõl kér he tõ [t: 06 (84) 525-901.]

Ko má rom-Esz ter gom 
Me gyei Ö.
Szent Bor bá la K.
fõ ig.-ja
2800 Ta ta bá nya,
Dó zsa Gy. u. 77.,
Pf. 77.

Ideg se bé sze ti O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos

- ideg se bé sze ti szv.,
- 10 éves ideg se bé sze ti gy.,
- e: tud. mi nõ sí tés,
- tud. tev.,
- nyi., nyv.,
- cs: v.-et iga zo ló 
ok má nyok má so la ta,
- mû kö dé si biz.,
- mû kö dé si nyil ván tar tás
ér vé nye sí té sé rõl szó ló 
ha tá ro zat,
- mû kö dé si nyil ván tar tás ba
vé tel rõl szó ló iga zo lás,
- OONYI má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- rész le tes sz.ö.,
- elõ adá sok 
és pub li ká ci ók lis tá ja,
- hoz zá já ru lás a pá lyá za ti
anyag el bí rá lá sá ban részt -
ve võk be te kin té si jo gá hoz,
- az O.vez.-ére vo nat ko zó
el kép ze lé sek

- b: Kjt., il let ve 
meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30. nap,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
(a meg je lölt má so la tok kal,
ön élet rajz zal együtt) a fõ ig. 
tit kár ság ra Ben kõ Zol tán
fõ ig.-hoz (2800 Ta ta bá nya,
Dó zsa Gy. út 77.),
- t: 06 (34) 515-444
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Zirc Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ- tes tü le te a zir ci Vá ro si Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet (8420 Zirc, Jó zsef
A. u. 17.) igaz ga tói ál lás he lyé nek be töl té sé re köz al kal ma zot ti jog vi szony ban pá lyá za tot ír ki:

Pá lyá za ti fel té te lek:

A meg bí zás idõ tar ta ma:

- 5 év ha tá ro zott idõ.

A meg bí zás fel té te lei:

- or vos tu do má nyi vagy egyéb egye te mi szin tû vég zett ség,

- egész ség ügyi (szak)me ne dzse ri ké pe sí tés vagy egész ség ügyi me nedzs ment szak irá nyú to vább kép zé si sza kon
szerze tt szak ké pe sí tés, mely alól fel men tés ad ha tó, ha a pá lyá zó a kép zés ben részt vesz vagy vál lal ja a ké pe sí tés nek - a
ki ne ve zés át adá sá tól szá mí tott 5 éven be lül - meg szer zé sét.

Az in téz mény ve ze tõ fel ada ta: a Vá ro si Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet or vos-szak mai fel ada ta i nak szer ve zé se, az
in téz mény mû köd te té sé nek irá nyí tá sa, ter ve zé se, el len õr zé se.

Il let mény: a Kjt. sze rint+tel je sít mény hez kö töt ten meg ál la po dás sze rint. A ma ga sabb ve ze tõi pót lék 250%. A jut ta -
tá sok a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak sze rint.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- a pá lyá zó rész le tes szak mai élet raj zát,

- az In téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó szak mai prog ra mot, a szak mai hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se ket,

- a végzett sé ge(ke)t iga zo ló ok ira tok má so la tát,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, amely leg ké sõbb a pá lyá zat el bí rá lá sá ig be nyújt ha tó,

- nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás ban részt ve võk meg is mer he tik,

- a pá lyá zó be le egye zõ nyi lat ko za ta it, ar ról, hogy az egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat nak, to váb bá a vagyon -
nyilatkozat-tételi kö te le zett sé gé nek ele get tesz,

- a tel je sít mény hez kö tött meg ál la po dás hoz a vál la lan dó fel ada to kat, il let ve eh hez kap cso ló dó il let mény igényt,

- a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy a Kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá zat el bí rá lá sát nyílt vagy zárt ülés ke re -
té ben tár gyal ja.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je:

- a meg je le nés tõl szá mí tott 30 nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja:

- a pá lyá zat el bí rá lá sa a Kép vi se lõ-tes tü let ál tal tör té nik.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl szá mí tott 60 nap.

Az ál lás be töl té sé nek idõ pont ja:

- pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ hó nap 1-je.

A pá lyá za tot Zirc Vá ros pol gár mes te ré hez (8420 Zirc, Már ci us 15. tér 1.) cím re kell be nyúj ta ni.
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Pá lyá za ti hir det mé nyek or vo si ál lá sok ra

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Bu da pest

Te réz vá ro si Eü. 
Szol gá lat
Ig. fõ or vo sa
1074 Bp.,
Csen ge ry u. 25.

Száj se bé sze ti 
szak ren de lés
szak or vos 

- fog- és száj be teg sé gek
szk.,
- száj se bé sze ti szv. biz.,
- cs: sz. és sze mé lyi ada to kat
tar tal ma zó ön élet rajz,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- OONY-ba vé tel iga zo lá sa,
- mû köd te té si jog meg szer -
zé si fel té te lei fenn ál lá sá nak 
iga zo lá sa,
- nyi lat ko zat a pá lyá za ti
anyag el bí rá lá sá ban részt -
ve võk be te kin té si jo gá ról 

- b: Kjt. 
és meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30. nap,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Haj du Zsolt Ig. 
fõ or vos hoz az I. cí mé re 
(1074 Bp., 
Csen ge ry u. 25.),
- t: 322-3220

Fõv. Ö. Egye sí tett Szent
Ist ván és Szent Lász ló K-R.
fõ ig.-ja
1096 Bp.,
Nagy vá rad tér 1.

Köz pi. Ana est he si ologi ai
és In ten zív Be teg el lá tó O.
(1096 Bp., 
Nagy vá rad tér 1.)
szak or vos
Fel ada ta: a m.-kö ri le írás -
ban fog lal tak alap ján, 
szak irá nyú ké pe sí té sé nek
meg fe le lõ sza korv. tev.
vég zé se

- orv. d.,
- szak irá nyú ké pe sí tés,
- cs: sz.ö.,
- d. má so lat,
- szv. biz. má so la ta,
- mû kö dé si ny. ig. 
má so la ta,
- be le egye zõ nyi lat ko zat 
a pá lyá zat el bí rá lá sá ban
részt ve võk be te kin té si 
jo gá ról

- b: Kjt. alap ján, meg -
egyezés sze rint,
- a pá lyá za ti el já rás le foly -
ta tá sa, az el bí rá lás mód ja: 
a Kjt. eü. ága zat ban tör té nõ 
vég re haj tá sá ra ki adott 
ren de let ben fog lal tak nak
meg fe le lõ en,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30. nap,
- az ál lás be tölt he tõ: a pá -
lyá za ti el bí rá lást kö ve tõ en
azon nal,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Rad nai Zol tán fõ ig. 
fõ or vos hoz az I. cí mé re
(1096 Bp., 
Nagy vá rad tér 1.),
- to váb bi fel vi lá go sí tás 
kér he tõ az orv.-Ig.-tól a
219-6169-es te le fon szá mon

A Me di ca tus Kft. há zi or vo si szak vizs gá val vagy li cen ce vizs gá val ren del ke zõ or vo so kat ke res Tö rök bál in ton és
Új pa lo tán mû kö dõ há zi or vo si pra xi sok ba. A pá lyá za tok be kül dé si ha tár ide je a meg je le nés tõl szá mí tott 15 nap. In for -
má ció: dr. Fad di Pi ros ká nál, t.: 414-3300 vagy 06 (70) 371-5516.

Ba ra nya me gye

Bács-Kis kun me gye

Har ta Nk. Képv.-test.
6326 Har ta,
Temp lom u. 68.

har tai fog or vo si pra xis 
el lá tá sa
- te rü le ti el lá tá si
kö te le zett ség gel,
- vál lal ko zás ban

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí té si
elõ írá sok nak va ló 
meg fe le lés,

- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 15 na pon be lül,
- e.h.: a h. le jár tát köve tõ
10 na pon be lül,
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- az ön ál ló or vo si tev.-rõl
szó ló 2000. évi II. tör vény -
ben, va la mint a 18/2000.
(II. 25.) Korm. rend.-ben
rög zí tett fel té te lek be tar tá -
sá val a mû köd te té si jog
meg szer zé se, il let ve az zal
va ló ren del ke zés,
- cs: 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
-  a pra xis mû köd te té sé re
vo nat ko zó rész le tes sz.
prog ram,
- v.-et iga zo ló orv.d., sz.
meg lé tét bi zo nyí tó ok irat
vagy a fog or vo si szak gya -
kor lat foly ta tá sá ra jo go sí tó
ok irat hi te les má so la ta,
- fog or vo si al kal mas sá gi
vizs gá lat meg lé tét iga zo ló
ok irat má so la ta,
- ön élet rajz, sz. élet út,
- a mû köd te té si jog en ge dé -
lye zé se fel té te le i nek iga zo -
lá sa, an nak meg szer zé sé re
vo nat ko zó szán dék nyi lat -
ko zat,
- hoz zá já ru lás a pá lyá za ti
anyag el bí rá lá sában rész ve -
võk nek a meg is me rés hez

- a szer zõ dés kö tés idõ tar -
tama: ha tá ro zat lan ide jû,
- az ál lás az el bí rá lást kö ve -
tõ en - egyez te tés alap ján -
azon nal be tölt he tõ,
- a pra xis jog, a ren de lõ és a 
ren de lõ höz tar to zó la kás ér -
té ke sí té sé vel kap cso la to san 
dr. Ker tész Ág nes sel 
[06 (62) 434-005, 
(62) 434-054] kell 
meg ál la pod ni,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Har ta Nk. pol gár mes-
te ré hez (6326 Har ta, 
Temp lom u. 68.),
- t: 06 (78) 407-002)

Ho mok mégy Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
6431 Ho mok mégy,
Kos suth La jos u. 16.

há zi or vos
- vál lal ko zá si for má ban,
- te rü le ti el lá tá si 
kö te le zett ség gel,
- a köz pi. ügye let ben va ló
rész vé tel lel,
- az is ko la eü. fel ada tok 
el lá tá sá nak a vál la lá sá val,
- a há zi or vo si ál lás be töl té -
sé nek a to váb bi fel té te le: 
a há zi or vo si szol gá lat nál
fog lal koz ta tott kör ze ti 
ápo ló és or vos ír nok to váb bi 
al kal ma zá sa

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí té si fel -
té te lek meg lé te, va la mint 
a 18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõ írt egyéb 
fel té te lek iga zo lá sa 
az aláb bi ak sze rint:
- há zi or vos tan szk.-ról szó -
ló szv. biz. fény má so la ta,
- há zi or vo si al kal mas sá gi
vizs gá lat ered mé nyét iga -
zo ló ok mány má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- sa ját tu laj do nú személy -
gép ko csi és gép jár mû ve ze-
tõi en ge dély meg lé té nek az
iga zo lá sa a te rü le ti el lá tá si
kö te le zett ség tel je sí té sé hez,
- sz.ö.,
- hoz zá já ru ló nyi lat ko zat a
pá lyá za ti anyag el bí rá lá sá -
ban részt ve võk nek az
anyag meg is me ré sé hez

- h: a meg je le nés tõl 
szá mított 30. nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
30 na pon be lül,
- a há zi or vo si ál lás be tölt -
he tõ: 2007. VII. 1-jé tõl,
- szolg. la kás,
- há zi or vo si ren de lõ 
in gye nes bér le te a tev. 
el lá tá sá hoz,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Ma tos At ti la pol gár mes ter -
hez az Ö. cí mé re 
(6431 Ho mok mégy, 
Kos suth La jos u. 16.),
- fel vi lá go sí tás kér he tõ: 
06 (78) 454-065 (Ma tos 
At ti la pol gár mes ter tõl),
- a Képv.-test. fenn tart ja
ma gá nak a jo got a pá lyá zat
ered mény te len né 
mi nõ sí té sé re
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A Kis kun fél egy há zi Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet Gyógy für dõ és Re ha bi li tá ci ós Köz pont pá lyá za tot hir det
Se bé sze ti rész le gén az or vo si ügye let köz re mû kö dõi szer zõ dés sel tör té nõ el lá tá sá ra egyé ni és tár sas vál lal ko zá sok
szá má ra. A pá lyá za to kat az in té zet fõ igaz ga tó já hoz kell be nyúj ta ni: 6100 Kis kun fél egy há za, Fad rusz J. u. 4.)

A Kis kun fél egy há zi Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet fel vé telt hir det Bel gyó gyá sza ti Osz tá lyá ra bel gyó gyász szak -
or vos vagy szak vizs ga elõtt ál ló or vos nak.

A pá lyá za to kat rész le tes sze mé lyes és szak mai ön élet raj zzal, a vég zett sé get iga zo ló ira tok kal a Vá ro si Kór ház-Ren -
de lõ in té zet fõ igaz ga tó já hoz (6100 Kis kun fél egy há za, Fad rusz J. u. 4.) kell be nyúj ta ni

Bé kés me gye

Bat to nya Vá ro si Ö.
Eü. és Szo ci á lis El lá tó
Szer ve zet
5830 Bat to nya,
Hõ sök te re 8.

fog or vos
- köz al kal ma zot ti jog -
viszonyban 
vagy vál lal ko zá si 
for má ban

mind ket tõ höz:
- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí tés 
és elõ írt fel té te lek,
- bün tet len elõ élet,
- orv. d.,
- cs: 1 hó nap nál nem 
ré geb bi e.b.,
- v.-et és al kal mas sá got
iga zo ló ok ira tok hi te les
má so la ta,
- ön élet rajz

mind ket tõ höz:
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30. nap,
- az ál lás hely a pá lyá zat 
el bí rá lá sát kö ve tõ en be -
tölthetõ,
- szolg. la kás biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Ko ro bán Éva I.-ve ze tõ höz
az I. cí mé re 
(5830 Bat to nya, 
Hõ sök te re 8.),
- ér dek lõd ni le het 
a 06 (68) 456-191-es, 
a 06 (70) 317-8007-es te le -
fon szá mon

gyer mek há zi or vos
- köz al kal ma zot ti jog -
viszonyban 
vagy vál lal ko zá si for má ban

Bé kés csa ba M.j.V. Ö. 
Köz gyû lé se
5600 Bé kés csa ba,
Szent Ist ván tér 7.

10. szá mú Fog or vo si 
kör zet
kör ze ti fog or vos
- vál lal ko zá si for má ban,
- te rü le ti el lá tá si 
kö te le zett ség gel

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben fog lalt ké pe sí té si
elõ írá sok nak és alkalmas -
sági kö ve tel mé nyek nek 
va ló meg fe le lés,
- a 18/2000. (II. 25.) Korm. 
rend.-ben elõ írt egyéb 
fel té te lek meg lé te,
- cs: 3 hó nap nál nem 
ré geb bi e.b.,
- a ké pe sí tést iga zo ló ok ira -
tok hi te les má so la ta,
- rész le tes sz.ö.,
- or vo si al kal mas sá gi
vizs gá lat meg lé tét iga zo ló
ok mány má so la ta

- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 15. nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
30 nap, il let ve a h. le jár tát
kö ve tõ so ron kö vetkezõ
köz gyû lés idõ pont ja,
- az ál lás a pá lyá zat el bí rá -
lá sát kö ve tõ en azon nal 
be tölt he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Bé kés csa ba M.j.V. P.H.
Szo ci ál po li ti kai O.-ához
(5600 Bé kés csa ba, 
Sza bad ság tér 11-17.),
- a pá lyá zat tal kap cso lat ban 
in for má ció kér he tõ: 
a szo ci ál po li ti kai 
osztály vezetõtõl 
a 06 (66) 523-838-as te le -
fon szá mon
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Vá ro si Eü. I.
Ig. fõ or vo sa
5500 Gyo ma end rõd,
Hõ sök út 57.

Vá ro si Szak ren de lõ I.
(Gyo ma end rõd)
tü dõ gyó gyász szak or vos
El lá tan dó fel adat: tü dõ gyó -
gyász szak or vo si és gon do -
zói tev. el lá tá sa
- köz al kal ma zot ti vagy
meg bí zá sos jog vi szony

- tü dõ gyó gyász szk.,
- rtg. szk.,
- UH di ag nosz ti kai 
jár tas ság,
- e: gyer mek 
pul mo no ló gi ai szv.,
- ha gyo má nyos ra di o ló gi ai
(Rtg.) és ál ta lá nos Uh szv.,
- cs: rész le tes sze mé lyi 
és sz.ö.,
- ké pe sí tést iga zo ló 
ok ira tok má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- OONY-ba va ló fel vé tel
igazolása

- b: a fog lal koz ta tás jel le ge
sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30. nap,
- az ál lás be tölt he tõ: 
2008. I. nap já tól,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
írás ban, dr. Ge dei Mar git
Ig. fõ or vos hoz az I. cí mé re
(5500 Gyo ma end rõd, 
Hõ sök út 57.),
- t: 06 (66) 581-191,
- fax: 06 (66) 581-191,
- e-ma il: szak ren de lo@
gyo ma end rõd.hu

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye

Bod rog kis fa lud Köz sé gi Ö.
Képv.-test
3917 Bod rog kis fa lud,
Kos suth út 65.

Ve gyes há zi or vo si kör zet 
há zi or vos
- Bod rog kis fa lud, Sze gi,
Sze gi long köz sé gek alap -
fel ada ta i nak el lá tá sa köz al -
kal ma zot ti vagy vál lal ko zói 
jog vi szony ban,
- te rü le ti el lá tá si kö te le zett -
ség gel,
- is ko la or vo si fel ada tok 
el lá tá sa,
- köz pi. ügye let ben, 
ké szen lé ti szol gá lat ban 
va ló rész vé te li kö te le- 
zettség

- há zi or vo si szv.,
- leg alább 5 éves sz.gy.,
- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti al kal mas ság,
- cs: vál lal ko zói jog vi szony 
ke re té ben az ön ál ló or vo si
tev.-rõl szó ló 2000. évi 
II. tör vény sze rin ti 
iga zo lás,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- v.-et iga zo ló ok ira tok 
má so la ta,
- rész le tes sz.ö.,
- al kal mas sá got iga zo ló 
ok ira tok másolata

- b: (köz al kal ma zot ti jog -
viszony ese tén) Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 15 nap.,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
15 na pon be lül,
- az ál lás be tölt he tõ: 
2008. I. 1-jé tõl,
- szolg. la kás a há zi or vo si
ren de lõ vel egy épü let ben
biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Val ler Jó zsef polgármes -
terhez a P.H. cí mé re 
(3917 Bod rog kis fa lud,
 Kos suth út 65.),
- a pá lyá zat tal kap cso la tos
fel vi lá go sí tás kér he tõ Val ler 
Jó zsef pol gár mes ter tõl,
- t/f: 06 (47) 396-056,
- e-ma il: bod rog kis fa -
lud@bo ki hi va.t-on li ne.hu

Vá ro si K.
K.-Ig. fõ or vo sa
3700 Ka zinc bar ci ka,
Má jus 1. út 56.

Se bé sze ti jel le gû
MÁTRIX O.
tra u ma to ló gus szak or vos
sze mész szak or vos
fül-orr-gé gész szak or vos

va la mennyi hez:
- b: Kjt. alap ján,
- igény ese tén az ál lá sok -
hoz la kás biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Tren csé nyi Er zsé bet
K.-Ig. fõ or vos hoz az I. 
cí mé re (3700 Ka zinc bar ci ka,
Má jus 1. út 56.),
- t: 06 (48) 514-801

Kró ni kus bel gyó gyá szat
bel gyó gyász szak or vos 
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Bel gyó gyá sza ti MÁTRIX
O.
bel gyó gyász szak or vos

KAITO
aneszt.- és in ten zív th. 
szak or vos

Ra di o ló gia
rönt gen szak or vos

Egye sí tett Böl csõ de 
és Eü. Szol gá lat
Ig.-ja
3527 Mis kolc,
Se lyem rét u. 36.

Is ko la eü. Szol gá lat
is ko la or vos (3)

- cse cse mõ- és gyer mek -
gyó gyász szv. 
vagy fog lal ko zás-eü. szv.
vagy há zi or vo si szv.,
- e: if jú ság or vo si gy.,
- nyv.,
- cs: szv. biz.-ok, il let ve
egyéb v.-et iga zo ló biz.(ok) 
má so la ta,
- rész le tes sz.ö.,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 15. nap,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Ko vács Ka ta lin Ig.-hoz
az I. cí mé re (3527 Mis kolc, 
Se lyem rét u. 36.)

Csong rád me gye

Ma kó Vá ros Ö. Kép.-test.
6900 Ma kó,
Szé che nyi tér 22.

IX. szá mú fo gá sza ti 
alap el lá tá si kör zet
fog or vos
- terü le ti el lá tá si kö te le zett -
ség gel, vál lal ko zá s
for má ban,
- ügye let ben tör té nõ
rész vé tel lel, ha tá ro zat lan
idõ re.

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí tés és
az ott elõ írt egyéb fel té te -
lek, va la mint a 18/2000.
(II. 25.) Korm. rend.-ben
elõ írt egyéb fel té te lek 
meg lé te,
- bün tet len elõ élet,
- e: hely ben la kás,
- cs: az ÁNTSZ ál tal a 
mû köd te té si jog engedé -
lyezés fel té te lei meg-
 létének iga zo lá sa,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- v.-et iga zo ló 
ok ira tok má so la ta,
- sz.ö.-t is tar tal ma zó 
sze mé lyes ön élet rajz,
- jo gi sze mé lyi sé gû eü.
szol gál ta tó ese tén tár sa sá gi
szer zõ dés,
- eü. szol gál ta tó ként mû kö dõ
pá lyá zó ese tén a meg le võ
ÁNTSZ en ge dély

- h.: a meg je le nést kö ve tõ
30 na pon be lül,
- e.h.: a Képv.-test. so ron
kö vet ke zõ ülé sén,
- a ren de lõ té rí tés men tes
hasz ná la ta biz to sí tott, 
a be ren de zés rõl, 
fel sze re lés rõl a pá lyá zó
gon dos ko dik,
- to váb bi in for má ci ó kért 
a 06 (62) 511-850-es te le -
fon szá mon le het 
ér dek lõd ni,
- pá lyá zat be nyúj tá sa: 
sze mé lye sen (Pol gár mes te ri 
Hi va tal, Ma kó, 
Szé che nyi tér 22., 
36. szo ba)
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Fej ér me gye

Ba lin ka Köz ség Ö.
Képv.-test.
8055 Ba lin ka,
Pe tõ fi S. u. 34.

há zi or vos
- az ál lás köz al kal ma zott -
ként vagy vál lal ko zó ként 
is be tölt he tõ a pá lyá zó 
vá lasz tá sa sze rint

- h.: a Kor mány za ti 
Sze mély ügyi és Közigaz -
gatási Kép zé si Köz pont
köz zé té te lét kö ve tõ 15 nap,
- e.h.: a h.-t kö ve tõ tes tü le ti 
ülé sen azon nal,
- az ál lás azon nal 
be tölt he tõ,
- pá lyá zat be nyújt ha tó: 
Wé nin ger Lász ló pol gár -
mes ter hez
(8055 Ba lin ka, 
Pe tõ fi S. u. 34.),
- to váb bi in for má ció kér -
hetõ: t: 06 (22) 581-053, 
fax: 06 (22)411-506,
- e-ma il:
pm.balinka@vivamail

Han tos Köz sé gi Ö.
Képv.-Tes tü le te
2434 Han tos,
Nagy ló ki út 3.

há zi or vos
- te rü le ti el lá tá si 
kö te le zett ség gel,
- vál lal ko zói jog vi szony ban

- 4/2000.(II. 25.) EüM
rend.-ben elõ írt szk.,
- mû köd te tõi jog 
meg szer zé se,
- cs: orv.d., va la mint 
az szv.-t iga zo ló d. 
má so la ta,
- kéz zel írott rész le tes 
ön élet rajz,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- sz. pá lya rövid
bemutatása

- h.: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap, 
- e.h.: a meg je le nés tõl 
szá mított 45 nap,
- az ál lás be tölt he tõ: 
a pra xis jog meg szer zé sét
kö ve tõ en azon nal,
- 3 szo ba, nap pa li 
össz kom for tos szolg. la kást 
az Ö. biz to sít,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Vi rág Jó zsef pol gár mes ter -
hez a P.H. cí mé re 
(2434 Han tos, 
Nagy ló ki út 3.),
- t: 06 (25) 506-000

Fej ér Me gyei 
Szent György K.
fõ ig.-ja
8000 Szé kes fe hér vár,
Se re gély esi u. 3.

Szent György K.
Csák vá ri Gyógy in té ze te
Bel gyó gyá sza ti O.
szak or vos 

- bel gyó gyász szk. 
(szv. elõtt ál ló nak is)

- b: Kjt. sze rint,
- lak ha tá si le he tõ ség biz to -
sí tott,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mított 30. nap,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Dé kány Er zsé bet Ig. fõ -
or vos hoz (8083 Csák vár,
Kas tély-park),
- t: 06 (22) 582-240

Ra di o ló gi ai O.
szak or vos (2)

- szk., 
(szv. elõtt ál ló nak is),
- cs: pá lyá zat,
- ön élet rajz

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mított 30. nap,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Ja chymczyk György
mb. orv.-Ig.-hoz
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Gyer mek se bé sze ti O.
szak or vos 

- gyer mek se bész szk.,
- cs: pá lyá zat,
- ön élet rajz

- ua.

Pszi chi át ri ai Gon do zó
szak or vos

- pszi chi át ri ai szk.,
- cs: pá lyá zat,
- ön élet rajz

- ua.

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye

Nyúl Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
9082 Nyúl,
Kos suth L. u. 46.

Há zi Gyer mek or vo si 
Kör zet
(9082 Nyúl, 
Szent Ist ván tér 1.)
há zi or vos
- a m.-kör egyé ni/tár sas
vál lal ko zás ban tölt he tõ be

- a 2000. évi II. törv., a
4/2000. (II. 25.) EüM rend.
és a 18/2000. (II. 25.)
Korm. rend.-ben elõ írt 
fel té te lek meg lé te,
- cse cse mõ- és gyer mek -
gyó gyász szv.,
- mi ni mum 10 éves 
cse cse mõ- és gyermek -
gyógyászati gy.,
- vál ta ko zó ren de lé si idõ
vál la lá sa,
- ren de lõ - me lyet az Ö.
biz to sít -mû sze re zé sé nek,
mû köd te té si költ sé ge i nek
vál la lá sa,
- vál lal ko zói jo go sult ság
(egyé ni vagy tár sas) 
iga zo lá sa,
- szom szé dos te le pü lé sek
há zi gyer mek or vo sai 
he lyet te sí té sé nek vál la lá sa
sza bad ság, be teg ség, 
iga zolt tá vol lét ese tén 
a há zi gyer mek or vos sal 
tör té nõ kü lön meg ál la po dás 
sze rint,
- e: új szü lött gyó gyá sza ti
szv.
- cs: 3 hó nap nál nem 
ré geb bi e.b.,
- kép zett sé get iga zo ló 
ok ira tok hi te les má so la ta,
- sz.ö.,
- nyil ván tar tás ba vé tel re
vo nat ko zó iga zo lás

- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 15. nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
15 nap,
- az Ö. in gye ne sen ren del -
ke zés re bo csát ja a ren de lõ
épü le té ben ta lál ha tó 
ren de lõ he lyi sé get,
- a ren de lõ mû köd te té si
költ sé ge i hez a töb bi eü.
szol gál ta tó hoz ha son ló an
ará nyo san hoz zá kell
járul ni,
- szolg. la kás nem 
biz to sí tott,
- a pá lyá zó kat a Képv.-test. 
meg kí ván ja hall gat ni,
- az ál lás 2008. I. 1-jé tõl, il -
let ve a pra xis jog meg szer -
zé sét kö ve tõ en be tölt he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Schmi edt Hen rik pol gár -
mes ter hez az Ö. cí mé re
(9082 Nyúl, 
Kos suth L. u. 46.)

Haj dú-Bi har me gye

Föl des Nk. Ö.
Képv.-test.
4177 Föl des,
Ka rá csony S. tér 5.

Föl des Hon véd u. 2. szám
alatt mû kö dõ I. szá mú 
há zi or vo si kör zet
há zi or vos
- fel nõtt há zi or vo si a
lap el lá tás biz to sí tá sa,
- te rü le ti el lá tá si 
kö te le zett ség,

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben, va la mint 
a 18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben le írt 
fel té te lek nek va ló 
meg fe le lés,
- bün tet len elõ élet,
- cs: sz. élet utat is tar tal -
mazó rész le tes ön élet rajz,

- b: Kjt. alap ján, meg -
egyezés sze rint,
- h: 2007. XI. 30.,
- szolg. la kás biz to sí tott,
- ér dek lõd ni le het: Je ne i né
Eg ri Iza bel la pol gár mes ter -
nél, 06 (54) 531-000, 
06 (20) 563-3515-ös te le -
fon szá mon,
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

- a há zi or vo si ál lás hely 
a pra xis ér té ke sí té sé ig 
köz al kal ma zot ti jog vi szony 
lét re ho zá sá val vagy 
vál lal ko zá si for má ban
azon nal be tölt he tõ

- orv. d. és há zi or vo si szv.
meg lé tét iga zo ló ok ira tok
má so la ta,
- 3 hó nap nál n
em ré geb bi e.b.,
- eü. al kal mas sá gi 
vizs gá lat ról szó ló iga zo lás,
- or vo si mû kö dé si nyil ván -
tar tás ba vé tel rõl ér vé nyes
iga zo lás

- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
Je ne i né Eg ri Iza bel la 
pol gár mes ter hez az Ö. 
cí mé re (4177 Föl des, 
Ka rácsony S. tér 5.)

He ves me gye

He ves Me gyei Ö.
Mark hot Fe renc K-R.
fõ ig.-ja
3301 Eger,
Szé che nyi u. 27-29.

Tü dõ gyó gyá szat
pul mo no ló gus szak or vos

va la mennyi hez:
- cs: orv. d., szv. biz. 
fény má so la ta,
- OONY-ba vé tel iga zo lá sa,
- ér vé nyes e.b.

va la mennyi hez:
- b: meg be szé lés tár gya,
- szál lás le he tõ ség van,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Se bes Gá bor mb. 
fõ ig.-hoz az I. cí mé re 
(3301 Eger, 
Szé che nyi u. 27-29.),
- bõ vebb fel vi lá go sí tás kér -
he tõ a 06 (36) 410-313-as
te le fon szá mon

Psy chi at ri ai O.
psy chiater szak or vos 

Ra di o ló gia O.
ra di o ló gus szak or vos (2)

- e: CT, MR jár tas ság

Anesz te zi o ló gia
anesz te zi o ló gus szak or vos
(3)

Tra u ma to ló gia
tra u ma to ló gus szak or vos

Fül-orr-gé gé szet
fül-orr-gé gész szak or vos 

- szak or vos je lölt nek is

Kar di o ló gia
kar di o ló gus szak or vos 

In fek to ló gi ai O.
in fek to ló gus szak or vos 

- szak or vos je lölt nek is

Re ha bi li tá ci ós O.
re ha bi li tá ci ós szak or vos 

- ua.
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

Fegy ver nek Nk. Ö.
5231 Fegy ver nek,
Fel sza ba du lás út 171.

fog or vos
(„ve gyes” fog or vo si kör zet)
- vál lal ko zói jog vi szony
ke re té ben

mind ket tõ höz:
- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí tés 
és az ott, va la mint a
18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõ írt egyéb 
fel té te lek,
- cs: v.-et, szak irá nyú kép -
zett sé get iga zo ló ok ira tok
hi te les má so la ta,
- rész le tes ön élet rajz,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.

mind ket tõ höz:
- h: a meg je le nés tõl 
szá mított 30. nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
15 nap,
- az ál lás hely 
azon nal be tölt he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Hu ber Fe renc pol gár mes -
ter hez a P.H. cí mé re 
(5231 Fegy ver nek, 
Fel sza ba du lás út 171.),
- t: 06 (20) 388-9923 
(Ste fán And rás mb. 
I.-ve ze tõ tõl)

há zi or vos
(fel nõtt pra xis te rü le ti el lá -
tá si kö te le zett ség gel, ügye -
le ti el lá tás ban va ló
rész vé tel lel)
- vál lal ko zói jog vi szony
ke re té ben

Jász bol dog há za Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
5144 Jász bol dog há za,
Rá kó czi u. 27.

há zi or vos
- ve gyes há zi or vo si pra xis,
- te rü le ti el lá tá si kö te le zett -
ség gel,
- vál lal ko zá si for má ban
vagy köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban ál ló mû kö -
dés sel

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí tés és
egyéb fel té te lek meg lé te,
- 18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõ írt fel té te lek
meg lé te,
- cs: v.-et iga zo ló do ku -
men tu mok má so la ta,
- rész le tes sz.ö.,
- iga zo lás a mû kö dé si jog
meg szer zé se fel té te lei fenn -
ál lá sá ról,
- OONYI má so la ta,
- eü. al kal mas ság iga zo lá sa,
- a pra xis jog át vé te lé re 
vo nat ko zó elõ ze tes meg ál -
la po dás a jo got ér té ke sí tõ
há zi or vos sal

- h: a meg je le nés tõl 
szá mított 30 nap,
- az ál lás be tölt he tõ: 
2008. I. 1-jé tõl,
- igény ese tén la kás 
biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Szûcs La jos pol gár mes ter -
hez az Ö. cí mé re 
(5144 Jász bol dog há za, 
Rá kó czi u. 27.),
- t: 06 (57) 460-011

Kun ma da ras Nk. Ö.
Képv.-test.
5321 Kun ma da ras,
Kos suth tér 1.

III. szá mú há zi or vo si 
kör zet
há zi or vos
- az ál lás be tölt he tõ: 
vál lal ko zá si for má ban vagy 
köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban,
- te rü le ti el lá tá si kö te le zett -
ség gel

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí tés,
- re zi den sek nek is,
- bün tet len elõ élet,
- cs: 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- v.-et, szk.-t iga zo ló ira tok,
- OONY-ba vé tel iga zo lá sa,
- há zi or vo si al kal mas sá gi
kö ve tel mé nyek nek va ló
meg fe le lés iga zo lá sa

- az ál lás azon nal 
be tölthetõ,
- szolg. la kás biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Már ki Sán dor pol gár mes -
ter hez az Ö. cí mé re 
(5321 Kun ma da ras, 
Kos suth tér 1.),
- t: 06 (59) 527-334
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Ko má rom-Esz ter gom me gye

Nóg rád me gye

Szent Lá zár Me gyei K.
(súly pon ti K.)
3100 Sal gó tar ján,
Fü le ki út 54-56.

Cse cse mõ- és gyer mek -
gyó gyá szat
szak or vos

va la mennyi hez:
- szak irá nyú szv., il let ve
szv. elõtt ál ló nak

va la mennyi hez:
- b: és la kás meg be szé lés
tár gya,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Ber csé nyi La jos fõ ig.
fõ or vos hoz a K. cí mé re
(3100 Sal gó tar ján, 
Fü le ki út 54-56.)

Bel gyó gyá szat
szak or vos

Sze mé szet
szak or vos

Tra u ma to ló gia
szak or vos

Pest me gye

Ber ne ce ba rá ti Köz ség Ö.
Képv.-test.
2639 Ber ne ce ba rá ti,
Szé che nyi út 59.

há zi or vos
- te rü le ti el lá tá si kö te le zett -
ség gel Ber ne ce ba rá ti 
köz ség re ki ter je dõ en,
- is ko la eü. el lá tás,
- 22 fõs bent la ká sos Idõ sek
Ott ho na eü. el lá tásának 
biz to sí tá sa,
- a m.-kör be tölt he tõ: 
vál lal ko zá si for má ban,
- mun ka idõn tú li ké szen-
 léti és hét vé gi or vo si 
ügye let mûködik

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí tés, 
va la mint az ott, il let ve a
18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõ írt fel té te lek
meg lé te,
- cs: 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- d. má so la ta,
- sz. élet utat be mu ta tó 
ön élet rajz

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl  
szá mí tott 30 na pon be lül,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
30 nap,
- az ál lás hely az el bí rá lást
kö ve tõ hó nap 1-jé tõl be tölt -
he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Gye nes Zol tán pol gár mes -
ter hez az Ö. cí mé re 
(2639 Ber ne ce ba rá ti, 
Szé che nyi út 59.),
- ér dek lõd ni le het: Gye nes
Zol tán pol gár mes ter tõl 
a 06 (27) 365-166 vagy 
a 06 (70) 338-5511-es te le -
fon szá mon

Tol dy Fe renc K.
fõ ig.-ja
2700 Ceg léd,
Tör te li út 1-3.

Szü lé sze ti-nõ gyó gyá sza ti
O.
szak or vos 

- cs: v.-et iga zo ló ok ira tok
má so la ta,
- OONYI má so la ta,
- cs: sz.ö.,

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30. nap,
- az ál lás azon nal be tölt he tõ,
- az ál lás sal kap cso la to san
bõ vebb fel vi lá go sí tás 
kér he tõ dr. Pusz tai De zsõ
orv.-Ig.-tól 
a 06 (53) 310-011/599-es
te le fon szá mon
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

So mogy me gye

Ba bó csa Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
7584 Ba bó csa,
Rá kó czi u. 12.

1. szá mú ve gyes kör zet
há zi or vos
Mun ka hely és m.-kör meg -
ne ve zé se:
- fel nõtt és gyer mek (ve -
gyes) há zi or vo si el lá tás,
- vál lal ko zá si for ma,
- te rü le ti el lá tá si
kö te le zett ség (Ba bó csa és
Bol hó köz sé gek te rü le tén),
- is ko la-eü. és if jú ság-eü.
el lá tás biz to sí tá sa,
- köz pi. ügye let ben va ló
rész vé tel

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí tés és
az ott, va la mint a 18/2000.
(II. 25.) Korm. rend.-ben
elõ írt egyéb fel té te lek 
meg lé te,
- cs: 3 hó nap nál  
nem ré geb bi e.b.,
- v.-et iga zo ló ok ira tok 
hi te les má so la ta,
- meg ál la po dás a pra xis jog -
ról a tu laj do nos or vos sal,
- sz.ö.

- h: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
tes tü le ti ülés,
- a há zi or vo si el lá tás 
2008. I. 1. nap já tól 
tölt he tõ be,
- szolg. la kás biz to sí tott,
- a pra xis jog meg szer-
zé sé vel kap cso lat ban 
ér dek lõd ni le het De ák né 
dr. Koz ma Mag dol ná tól 
a 06 (82) 491-036-os te le -
fon szá mon,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Pé ter Ist ván hoz, Ba bó csa
Köz ség pol gár mes te ré hez
az Ö. cí mé re 
(7584 Ba bó csa, 
Rá kó czi u. 12.),
- egyéb in for má ció kér he tõ
az ál lás sal kap cso lat ban
Péter Ist ván pol gár mes ter -
tõl a 06 (82) 491-012-es 
te le fon szá mon

Ka po si Mór Ok ta tó K.
fõ ig.-ja
7400 Ka pos vár,
Tal li án u. 20-32.

pul mo no ló gus 
és on ko-pul mo no ló gus
szak or vos/szak or vos-je lölt
(re zi dens)

mind ket tõ höz:
- szak irá nyú d. 
(ho no sí tott d.)
- bün tet len elõ élet,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- a ké pe sí tést iga zo ló 
ok ira tok hi te les má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.

mind ket tõ höz:
- b: Kjt.-t ala pul vé ve kü lön 
meg ál la po dás sze rint,
- az ál lás azon nal 
be tölt he tõ,
- la kás biz to sí tá sa meg ál la -
po dás sze rint,
- t: 06 (82) 501-307 
(a hu mán po li ti kai osz tály -
ve ze tõ tõl)

ra di o ló gus szak or vos 

1. A pá lyá za tot meg hir de tõ: Ka rád Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te (8676 Ka rád, At ti la u. 31.)

2. A pá lyá zat tár gya: El lá tá si szer zõ dés a ka rá di kör ze ti fog or vo si szol gál ta tás ra te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség gel.

Ren de lõ: 8676 Ka rád, At ti la u.31.

El lá tan dó te rü let és la kos ság szám:

- Ka rád köz ség: 1787 fõ

- An docs köz ség: 1169 fõ

Össze sen: 2956 fõ
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

3. Pá lyá za ti fel té te lek: 

4/2000. (II. 25.) EüM rend. sze rin ti ké pe sí tés és az ott, va la mint a 18/2000. (II. 25.) Korm. ren de let ben elõ írt egyéb
fel té te lek meg lé te.

Csa to lan dó:

- bün tet len elõ élet iga zo lá sá ra 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,

- vég zett sé get iga zo ló ok irat má so la ta,

- szak mai ön élet rajz.

4. Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók:

El bí rá lás ha tár ide je: 2007. no vem ber 30.

Az ál lás be tölt he tõ: 2008. ja nu ár 1-jé tõl.

Egyéb jut ta tás: szol gá la ti la kás,

5. Az ön kor mány zat fenn tart ja a jo got, hogy a pá lyá za tot ered mény te len nek mi nõ sít se,

6. A szer zõ dés idõ tar ta ma: meg ha tá ro zat lan idõ re szól.

7. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: Egész ség ügyi Köz löny ben tör tént köz zé té te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül

8. A pá lyá zat be nyúj tá sa: Ba ra nyai Ká roly né pol gár mes ter (8676 Ka rád, At ti la u. 31.)

9. A pá lyá za ti ki írás be szer zé si he lye és ide je: Pol gár mes te ri Hi va tal (8676 Ka rád, At ti la u. 31.)

Mun ka na po kon: 8-12 óra kö zött.

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

Jó sa And rás Ok ta tó K.
orv-Ig.-ja
4400 Nyír egy há za,
Szent Ist ván út 68.

Bõr- és Ne mi be teg 
gon do zó
szak or vos 

- meg fe le lõ szk. - b:, szolg. la kás, 
or vos szál lói fé rõ hely 
meg be szé lés tár gya,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
orv.-Ig.-hoz

Tar pa Ö.
Képv.-test.
4931 Tar pa,
Kos suth u. 23.

Há zi or vos
- ve gyes kör zet,
- köz al kal ma zot ti vagy 
vál lal ko zá si for má ban 
a meg ál la po dás ban 
rög zí tet tek szerint

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben, va la mint a
18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõ írt fel té te lek
meg lé te,
- cs: 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- kép zett sé get iga zo ló 
ok ira tok hi te les má so la ta,
- sz.ö., sz. el kép ze lé sek 
le írá sa,
- OONY-ba vé tel rõl 
iga zo lás

- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30. nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
15 nap,
- az ál lás hely a pá lyá zat 
el bí rá lá sát kö ve tõ en
 be tölt he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Ke le men Bé la pol gár -
mes ter hez az Ö. 
cí mé re 
(4931 Tar pa, 
Kos suth u. 23.)
- t: 06 (45) 488-006
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Tol na me gye

Sár szent lõ rinc Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
7047 Sár szent lõ rinc,
Pe tõ fi S. u. 22.
Györ köny Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
7045 Györ köny,
Fõ u. 54.

há zi or vos
- te rü le ti el lá tá si kö te le zett -
ség gel,
- is ko la és if jú ság eü. 
fel ada tok kal,
- vál lal ko zá si for má ban
vagy köz al kal ma zot ti
 jog vi szony ban,
- ve gyes (fel nõtt 
és gyer mek) kör zet ben,
- 2000 fõ la kos sal

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben, a 18/2000. 
(II. 25.) Korm. rend.-ben
fog lalt fel té te lek meg lé te,
- bün tet len elõ élet,
- cs: 1 hó nap nál nem 
ré geb bi e.b.,
- v.-et, há zi or vo si szv.
meg lé tét bi zo nyí tó ok ira tok 
hi te les má so la ta ,
- sz. el kép ze lé sek le írá sát 
is tar tal ma zó sz.ö.,
- OONY-ba vé tel rõl szó ló
iga zo lás

- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
Képv.-test. ülés,
- az ál lás be tölt he tõ: 
a szük sé ges mû kö dé si 
en ge dély meg szer zé sét 
kö ve tõ en azon nal,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
De mény Ká roly pol gár mes -
ter hez 
(7047 Sár szent lõ rinc, 
Pe tõ fi S. u. 22.),
- t: 06 (75) 532-100, 
06 (20) 9555-527

Vas me gye

Veszp rém me gye

Za la me gye

Pra xis jog át adá sa

Jász be rény ben fel nõtt há zi or vo si pra xis sür gõ sen el adó. T.: 06 (30) 262-8251, 06 (30) 262-4661.

* * *
Bu da pest XVIII. ke rü le té ben 1270 kár tyás fel nõtt há zi or vo si pra xis el adó. Ér dek lõd ni le het a 06 (20) 979-4794-es te -

le fon szá mon.
* * *

Gyõr tõl 30 km-re nyu gat ra, Bõ sár kány ban, 2000 kár tyás ve gyes pra xis el adó. Ki fo gás ta lan inf rast ruktura, köz pon ti
ügye let a hét min den nap ján. 4 szo bás szol gá la ti la kás, ket tõs ga rázs tar to zik a kör zet hez. Be tölt he tõ 2008. ja nu ár 1-jé tõl. 
T.: 06 (20) 921-5896.

Pá lyá za ti hir det mé nyek gyógy sze ré szi, gyógy szer tá ri asszisz ten si ál lá sok ra

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Vá ro si Ö.
K-R.
fõ ig.-ja
6300 Ka lo csa,
Kos suth L. u. 34-36.

Gyt.
fõ gyógy sze rész

- szak gyógy sze rész d.,
- leg alább 5 év sz.gy.,
- cs: 3 hó nap nál nem 
ré geb bi e.b.,
- cs: rész le tes sz.ö.

- b: és la kás meg egye zés
sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
30. nap,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
a Vá ro si Ö. K-R. cí mé re
(6300 Ka lo csa, 
Kos suth u. 34-36.),
- t: 06 (78) 564-001,
- fax: 06(78) 564-137

2774 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám



A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Vá ro si K.
K.-Ig. fõ or vo sa
3700 Ka zinc bar ci ka,
Má jus 1. út 56.

fõ gyógy sze rész
Fel ada ta: a gyógyszer -
ellátás szer ve zé se, 
gyógy sze rek meg ren de lé se, 
tá ro lá sa, el osz tá sa, 
el len õr zé se, és az al kal ma -
zás hoz szük sé ges 
in for má ció biz to sí tá sa

- gyógy sze rész d.,
- szak gyógy sze rész szk.,
- I.-i gyt. gy., vez.-i, ir.-i
kész sé gek,
- bün tet len elõ élet,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- a szak te rü let ir.-ára 
vo nat ko zó sz. el kép ze lé sek,
- ké pe sí tést iga zo ló 
ok ira tok hi te les má so la ta,
- mû kö dé si nyil ván tar tás
hi te les má so lat ban,
- tud. mun kák, elõ adá sok,
köz le mé nyek jegy zé ke,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- a pá lyá zó nyi lat ko za ta 
az el bí rá lás ban részt ve võk
be te kin té si jo gá ról

- b: Kjt. alap ján,
- az ál lás a pá lyá za ti el -
járást kö ve tõ en azon nal 
be tölt he tõ,
- az ál lás hoz igény ese tén
la kás biz to sí tott,
- to váb bi in for má ció 
és a pá lyá zat be nyúj tá sa:
dr. Tren csé nyi Er zsé bet
K.-Ig. fõ or vos hoz
a K. cí mé re 
(3700 Ka zinc bar ci ka, 
Má jus 1. út 56.),
- t: 06 (48) 514-801

Nagy ka ni zsa M.j.V. K.-a
fõ ig.-ja
8800 Nagy ka ni zsa,
Sze ke res Jó zsef u. 2-8.

I.-i Gyt.
gyógy sze rész

- gyógy sze rész d.,
- cs: sz.ö.,
- v.-et iga zo ló ok irat 
má so la ta,

- b: meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül,
- az ál lás az el bí rá lást 
kö ve tõ hó nap 1. nap já tól
tölt he tõ be,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
 a K. cí mé re, Kot nyek 
Zol tán né mb. 
fõ gyógy sze rész ré szé re,
- rész le tes in for má ció 
kér he tõ 
a 06 (93) 502-063-as vagy
a 073-as te le fon szá mon, 
il let ve a Ka ni zsai Do rottya
K. www.nkkor haz.hu
in ter ne tes hon lap ján 
meg ta lál ha tó

Fej ér Me gyei 
Szent György K.
fõ ig.-ja
8000 Szé kes fe hér vár,
Se re gély esi u. 3.

Köz pi. Gyt.
gyógy sze rész

- gyógy sze rész d., 
(pá lya kez dõ nek is)

- b: meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30. nap,
- la kás: or vos szál lón 
fé rõ hely,
- rész le tes in for má ció 
kér he tõ Gi day Hen ri et te 
fõ gyógy sze rész tõl 
a 06 (22) 535-500/1154-es
te le fon szá mon
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei He té nyi Gé za K-R.
fõ ig.-ja
5004 Szol nok,
Tó sze gi u. 21.

Köz pi. Gyt.
in té ze ti ve ze tõ 
fõ gyógy sze rész
El lá tan dó fel adat:
- a Gyt. tev.-ével kap cso la -
tos szer ve zé si, ir.-i, el len õr -
zé si és ér té ke lé si fel adat
ok el vég zé se,
- a gyógy szer gaz dál ko dás
kö ré be tar to zó fel ada tok
(ren de lé sek, kész le te zés,
ki adá sok, he lyet te sí té sek,
ke ret gaz dál ko dás) 
szak ma i lag helyt ál ló 
el lá tá sa

- gyógy sze rész d.,
- szak irá nyú szk.,
-10 éves sz.gy.,
- 5 éves vez.gy.,
- e: tud. mi nõ sí tés,
- to váb bi szak ké pe sí tés(ek),
- egyéb sz. is me re tek 
(pl. szá mí tó gépes, 
me ne dzse ri, stb.)
A pá lyá zat hoz két 
pél dány ban cs:
- d. má so la ta,
- szv. biz.(ok) má so la ta,
- rész le tes mi nõ sí tés rõl és
to vább kép zé sek rõl má so lat,
- tud. mun ka jegy zé ke,
- Gyógy sze ré szek Or szá gos 
Nyil ván tar tás má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- nyi lat ko zat sze mé lyes
ada tok ke ze lé sé re 
vo nat ko zó an

- b: Kjt. alap ján,
- ve ze tõi pót lék az il let -
mény alap 100%-a,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 15 nap,
- a pá lyá za tot az er re a cél -
ra össze ál lí tott elõ ké szí tõ
bi zott ság vé le mé nye zi,
- a pá lyá zat be nyúj tá sát kö -
ve tõ 15 na pon be lül az I. az 
il le té kes szak mai kol lé gi um 
vé le mé nyét meg ké ri,
- e.h.: a szak mai kol lé gi um
vé le mé nyét kö ve tõ 15 nap,,
- a pá lyá za ti meg hall ga tás -
ról és az ered mény rõl a pá -
lyá zó írás ban ér te sí tést kap,
- ha tá ro zat lan idõ re szó ló
meg bí zás,
- szolg. la kás igény ese tén
biz to sí tott,
- az ál lás a pá lyá zat 
el bí rá lá sát kö ve tõ en 
azon nal be tölt he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
írás ban, dr. Sél le i né Már ki
Má ria fõ ig.-hoz az I. 
cí mé re (5004 Szol nok, 
Tó sze gi út 21., Pf. 2.),
- a szak mai kér dé sek kel
kap cso lat ban dr. Se bes tyén
Mi hály orv.-Ig. ad bõ vebb
fel vi lá go sí tást

Pá lyá za ti hir det mé nyek egész ség ügyi szak ké pe sí tés hez kö tött ál lá sok ra

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Aba Nk. Ö.
Képv.-test.
8127 Aba,
Rá kó czi u. 12.

Vé dõ nõi Szol gá lat
II. szá mú vé dõ nõi kör zet
(8127 Aba, 
Rá kó czi u. 11.)
kör ze ti vé dõ nõ

- eü. fõ is ko la vé dõ nõi 
sza kán szer zett d.,
- bün tet len elõ élet,
- sz.gy. hi á nya 
nem ki zá ró ok,
- cs: rész le tes sz. 
és sze mé lyes ön élet rajz,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- szv.-t iga zo ló ok ira tok
má so la ta,

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
leg kö ze leb bi Képv.-test.
ülés,
- a meg bí zás ha tá ro zat lan
idõ re szól,
- az ál lás a pá lyá zat 
el bí rá lá sát kö ve tõ en 
azon nal be tölt he tõ,
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

- a pá lyá zó nyi lat ko za ta 
ar ról, hogy az el bí rá lás ban
részt ve võk meg is mer he tik
pá lyá za ti anya gát,
- nyi lat ko za tot ar ról, hogy a 
sze mé lyét érin tõ kér dés tár -
gya lá sa kor nyílt vagy zárt
ülés tar tá sát ké ri

- pá lyá za tok be nyúj tá sa
zárt bo rí ték ban,
„VÉDÕNÕI PÁLYÁZAT”
meg je lö lés sel Aba 
Nk. Ö. pol gár mes te re
ré szé re 
az Ö. cí mé re 
8127 Aba,
 Rá kó czi u. 12.

Bat to nya Vá ro si Ö.
Eü. és Szo ci á lis El lá tó
Szer ve zet
5830 Bat to nya,
Hõ sök te re 8.

te rü le ti vé dõ nõ (2)
- köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban

- eü. fõ is ko lán szer zett d.,
- bün tet len elõ élet,
- cs: 1 hó nap nál nem 
ré geb bi e.b.,
- v.-et és al kal mas sá got
iga zo ló ok ira tok hi te les
má so la ta,
- rész le tes ön élet rajz

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30. nap,
- az ál lás he lyek 
2008. I. 1. nap já tól
 be tölt he tõk,
- szolg. la kás szük ség 
ese tén biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Ko ro bán Éva I.-ve ze tõ höz
az I. cí mé re 
(5830 Bat to nya, 
Hõ sök te re 8.),
- t: 06 (68) 456-191, 
06 (70) 317-8007

Be re mend Nk. Ö.
Képv.-test.
7827 Be re mend,
Sza bad ság tér 1.

he lyet tes vé dõ nõ
Mun ka kör meg ne ve zé se:
kör ze ti vé dõ nõ (Be re mend
és Ká sád kör zet ben)

- 49/2004. (V. 21.)
ESZCSM rend. sze rin ti 
elõ írás nak va ló meg fe le lés,
- e: szá mí tó gé pes isme -
retek,
- hely is me ret,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- is ko lai v.-et ta nú sí tó okl.
má so la ta

- b: Kjt. sze rint,
- te rü le ti pót lék, ét ke zé si
hoz zá já ru lás, ru ha pénz,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
Képv.-test. ülés,
- a ki ne ve zés idõ tar ta ma:
tar tós ke re sõ kép te len ség
ide jé re szól, vár ha tó an 
2 év,
- a ki ne ve zés kez dõ nap ja:
2007. XII. 1.,
- szolg. la kás biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
„Vé dõ nõi” meg je lö lés sel 
a Be re mend Nk. P.H.-ba,
Or so kics Ist ván 
pol gár mes ter hez 
(7827 Be re mend, 
Sza bad ság tér 1.)
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Te rü le ti K-R.
fõ ig. fõ or vo sa
4100 Be rettyó új fa lu,
Or bán B. tér 1.

ápo lá si igaz ga tó
Fel ada ta: a fõ ig. ir.-a mel -
lett az ápo lá si tev. fel ügye -
le te és össze han go lá sa, a
43/2003. (VII. 29.)
ESZCSM rend. 10. § 
(3) bek. a)-h) pont ja i ban
meg ha tá ro zott fel ada tok 
el lá tá sa a jog sza bá lyok ban
és az in té ze ti SZMSZ-ben
szá má ra biz to sí tott 
jog kö rök nek meg fe le lõ en

- eü. fõ is ko la dip lo más
ápo lói sza kán szer zett okl.,
- eü. szak me ne dzse ri 
ké pe sí tés,
- 5 éves vez.gy.,
- bün tet len elõ élet,
- m.-kö ri eü. al kal mas ság,
- az ápo lá si Ig. m.-kör rel
tör té nõ meg bí zás kor 
va gyonnyi lat ko zat té tel 
vál la lá sa,
- e: ápo lá si Ig.-i vez.gy.,
- ok ta tá si gy.,
- cs: d.-át, ké pe sí tést iga  -
zoló do ku men tu mok 
hi te les má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- m.-kö ri eü. al kal mas ság
iga zo lá sa,
- sz. és sze mé lyi ön élet rajz, 
ve ze tõi el kép ze lé sek,
- nyi lat ko zat:a pá lyá za ti
anyag meg is me ré sé hez va -
ló hoz zá já ru lás a bi zott ság
ré szé re és a va gyon nyi lat -
ko zat té te li kö te le zett ség
vál la lá sá ról

- b: Kjt. alap ján, 
meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30. nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
30 nap,
- az ál lás be tölt he tõ a pá -
lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
2007. XII. 1-jé tõl,
- az ápo lá si Ig.-i meg bí zás
idõ tar ta ma: a pá lyá zat 
el nye ré se ese tén 5 év ha tá -
ro zott idõ tar tam ra szó ló 
ve ze tõi meg bí zás jön lét re,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa 
2 pél dány ban, pos tai úton
vagy sze mé lye sen dr. Bu -
lyovsz ky Ist ván fõ ig. 
fõ or vos nak cí mez ve 
(4100 Be rettyó új fa lu, 
Or bán Ba lázs tér 1.)

Fõv. Ö. Pé ter fy Sán dor 
Ut cai K-R. és Bal ese ti
Köz pont
1076 Bp.,
Pé ter fy Sán dor u. 8-20.

ápo lá si igaz ga tó
A fõ ig. köz vet len ir.-a 
mel lett a Fõv. Ö. Pé ter fy S.
ut cai K-R. és Bal ese ti Köz -
pont ál tal nyúj tott ápo lá si
tev. fel ügye le te és a tev.
össze han go lá sa, a 43/2003.
(VII. 29.) ESZCSM rend.
10. § (3) bek. a)-h) pont ja i -
ban meg ha tá ro zott
fel ada tok 
el lá tá sa a jog sza bá lyok ban
és az I.-i SZMSZ-ben 
szá má ra biz to sí tott 
jog kö rök nek meg fe le lõ en

- eü. fõ is ko la in té zet ve ze tõi 
vagy dip lo más ápo lói sza -
kán szer zett okl.,
- eü. me ne dzse ri ké pe sí tés,
- leg alább 5 éves vez. gy.,
- bün tet len elõ élet,
- a pá lyá zó vál lal ja az ápo -
lá si Ig.-i m.-kör rel tör té nõ
meg bí zá sa kor a va -
gyonnyilat ko zat té telt,
- e: ápo lá si Ig.-i vez.gy.,
- kö zép- és fel sõ fo kú ok ta -
tás ban ak tív rész vé tel,
- cs: d.-át, ké pe sí tést 
iga zo ló do ku men tu mok 
hi te les má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- sz. és sze mé lyi ön élet rajz, 
vez. el kép ze lé sek,
- nyi lat ko zat: a pá lyá za ti
anyag meg is me ré sé hez 
va ló hoz zá já ru lás a bi zott ság
ré szé re és a va gyon nyi lat -
ko zat té te li kö te le zett ség
vál la lá sá ról

- b: meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 15 nap,
- a pá lyá zat el nye ré se 
ese tén 5 év ha tá ro zott idõ -
tar tam ra szó ló ve ze tõi meg -
bí zás jön lét re,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Bu da há zy Emil fõ ig.
fõ or vos hoz a K. cí mé re 
(1076 Bp., 
Pé ter fy Sán dor u. 8-20.)
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Az Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet (1145 Bu da pest, Ame ri kai út 57.) pá lyá za tot hir det ápo lá si igaz ga tói
ál lás be töl té sé re.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény (to váb bi ak ban: Kjt.) sza -
bá lyai sze rint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- ok le ve les ápo lói egye te mi dip lo ma,

- fek võ-be teg el lá tó in téz mény ben meg szer zett leg alább 5 év osz tály ve ze tõ ápo lói szak mai gya kor lat.

Elõnyt je lent:

- ide gen nyelv is me re te,

- ideg se bé sze ti osz tá lyon az ápo lás te rü le tén meg szer zett leg alább 5 év szak mai gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

- rész le tes szak mai ön élet rajz,

- bi zo nyít vá nyok má so la ta,

- ve ze tõi szak mai prog ram,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben dol go zik,
az er rõl szó ló iga zo lás),

- nyi lat ko zat a pá lyá za tot el bí rá lók be te kin té si jo gá ról.

Pá lyá za ti ha tár idõ: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 15. nap.

A pá lyá za tot Dr. Gusz to nyi Ág nes fõ igaz ga tó nak cí mez ve, az Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet Mun ka -
ügyi és Bér gaz dál ko dá si Osz tá lyán (1145 Bu da pest, Ame ri kai út 57.) kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30 nap.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal.

Ho dász Nk. Ö.-ának
Képv.-test.
4334 Ho dász,
Pe tõ fi S. u. 6.

Kör ze ti Vé dõ nõi Szol gá lat
(Ho dász, Bem J. u. 3.)
vé dõ nõ

- eü. fõ is ko la vé dõ nõi 
sza kán szer zett d.,
- bün tet len elõ élet,
- cs: is ko lai v.-et iga zo ló
ok irat hi te les má so la ta,
- sz.ö.,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30. nap,
- az ál lás el fog lal ha tó:
2008. I. 1-jé tõl,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Nagy Já nos pol gár mes ter -
hez az Ö. cí mé re 
(4334 Ho dász, 
Pe tõ fi S. u. 6.)

Lé bény Nk. Ö.
Képv.-test.
9155 Lé bény,
Fõ u. 47.

Vé dõ nõi Szol gá lat
vé dõ nõ

- fel sõ fo kú szak irá nyú v.,
- cs: rész le tes ön élet rajz,
- az elõ írt ké pe sí tést 
iga zo ló do ku men tum 
má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30. nap,
- e.h.: a h. le jár ta utá ni 
30. nap,
- az ál lás el fog lal ha tó:
2008. I. 1-jé tõl,
- to váb bi in for má ció 
kér he tõ Ko vács Gá bor
polg.mes ter tõl
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Sa jó bá bony Nk. Ö.-ának
Képv.-test.
3792 Sa jó bá bony,
Bocs kai út 2.

vé dõ nõ - eü. fõ is ko la vé dõ nõi 
sza kán szer zett d.,
- cs: sz.ö.,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- d. vagy an nak hi te les 
má so la ta

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül,
- e.h.: 2007. de cem ber
15-ig,
- az ál lás be tölt he tõ: 
2008. I. 1-jé tõl,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Nagy Im re pol gár mes ter hez 
az Ö. cí mé re 
(3792 Sa jó bá bony, 
Bocs kai út 2.)

Vá ro si Ö.
Egye sí tett Gyó gyí tó 
Meg elõ zõ I.
Ig. fõ or vo sa
5200 Tö rök szent mik lós,
Kos suth L. út 126.

is ko la vé dõ nõ - eü. fõ is ko la vé dõ nõi 
sza kán szer zett ké pe sí tés,
- bün tet len elõ élet,
- cs: d. vagy an nak hi te les
má so la ta,
- rész le tes sz. és sze mé lyes
ön élet rajz, il let ve az ed di gi
tev.-ek is mer te té se,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.

- b: Kjt. sze rint,
- mun ka ru ha: sza bály zat
sze rint,
- ét ke zé si hoz zá já ru lás,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
el sõ mun ka na pon,
- az ál lás hely 2007. XI.
1-jé tõl be tölt he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Lu kács Zsu zsan na Ig.
fõ or vos hoz az I. cí mé re
 (5200 Tö rök szent mik lós,
 Kos suth L. út 126.),
- t: 06 (56) 390-019

Pá lyá za ti hir det mé nyek egész ség ügyi szak ké pe sí tés hez nem kö tött
ve ze tõi és egyéb ál lá sok ra

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Or szá gos 
Egész ség fej lesz té si I.
1062 Bp.,
And rás sy út 82.

Nem zet kö zi Kap cso la tok
Cso port
pro jekt ko or di ná tor
Fel adat: az OEFI nem zet -
kö zi kap cso la ta i val össze -
füg gõ sz. és ad mi niszt ra tív, 
ügy vi te li fel ada tok vég zé se

- fõ is ko lai
vagy egye te mi v.,
- tár gya ló ké pes (egész ség -
fej lesz té si) sz. an gol nyi.,
- ki emel ke dõ szó be li és
írás be li kom mu ni ká ci ós
kész ség,
- pre ci zi tás, meg bíz ha tó ság,
- e: fel sõ fo kú an gol nyi.,
- eü.-ben vagy tár sa da lom -
tu do má nyi te rü le ten 
szer zett ta pasz ta lat,
- nem zet kö zi pro jek tek ben
és ku ta tá sok ban szer zett 
ta pasz ta lat,
- cs: rész le tes sz.ö.,

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 15. nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
30. nap,
- ha tá ro zat lan ide jû 
ki ne ve zés sel,
- az ál lás 2007. XII. 15-tõl
be tölt he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Ma ka ra Pé ter fõ ig.-he -
lyet tes nek cí mez ve az I. le -
ve le zé si cí mé re (1097 Bp., 
Nagy vá rad tér 2.)
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

- 3 hó nap nál nem ré geb bi
e.b.,
- v.-et, kép zett sé get, nyi.-t
iga zo ló ok ira tok má so la ta,
- nyi lat ko zat ar ról, hogy a
pá lyá za ti anya got az el já -
rás ban részt ve võk meg is -
mer he tik

Or szá gos 
Gyer mek egész ség ügyi I.
1113 Bp.,
Dió sze gi út 64.

Pe ri na tá lis és Ko ragyer -
mek ko ri Mód szer ta ni O.
ügy in té zõ
Fel ada tai:
- az O. tel jes kö rû ad mi -
niszt rá ci ó ja az irat ke ze lé si
és adat vé del mi kö te le zett -
ség fi gye lem be vé te lé vel,
- szer zõ dé sek, meg ren de lé -
sek ke ze lé se, írá sa,
kar ban tar tá sa,
- be szál lí tó part ne rek kel
kap cso lat tar tás,
- iro dai prog ra mok hasz-
 ná la ta pre zen tá ci ók- gra -
fikonok ké szí té se

- fõ is ko lai v.,
- több éves szá mí tó gép 
fel hasz ná ló szin tû is me re -
tek Win dows XP, Win dows 
2000, Win dows NT, Li nux, 
Mic ro soft Of fi ce 
pro fes si o nal (Word, 
Ac cess, Po wer po int, 
Ex cel), In ter net (Mic ro soft
In ter net Exp lo rer, 
Mic ro soft Out lo ok Exp ress, 
FTP, HTML-szer kesz tés,
PHP)

- h: 2007. XI. 23.
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
 tit kar sag@ogyei.hu cím re

Fõv. Ö.
Szent Im re K.
fõ ig.-ja
1115 Bp.,
Té té nyi út 12-16.

pro fil me ne dzser
Mun ka kör höz kap cso ló dó
lé nye ges fel ada tok:
- Mát rix rend szer ben 
mû kö dõ be te gir., 
kap cso lat tar tás 
a be te gek kel, 
hoz zá tar to zó i val, mû szak -
ve ze tõ or vos sal, és ápo lá si
egy ség ve ze tõ jé vel

- gim ná zi u mi érett sé gi, 
„C” tí pu sú an gol és né met,
mi ni mum közép fokú nyv.,
- cs: sz.ö.,
- gim ná zi u mi érett sé gi 
és nyv.-k hi te les má so la ta,
- nyi lat ko zat ar ról, 
hogy a pá lyá za ti anya got 
az el bí rá lás ban részt ve võk
meg is mer jék

- b: Kjt. fe let ti rend kí vül jó
m.-kö rül mé nyek,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 15 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
10 na pon be lül,
- köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
a K. Hu mán po li ti kai Ig.
 cí mé re 
(1115 Bp., 
Té té nyi út 12-16.),
- a pá lyá zat tal kap cso la to san
ér dek lõd ni le het: 
dr. Me zõ fi Mik lós
orv.-Ig.-tól a 464-8638-as
te le fon szá mon vagy 
Ro nyecz Ká roly né
 hu mán po li ti kai Ig.-tól 
a 464-8795-ös telefon -
számon
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Sió fok Vá ros K-R.
fõ ig. fõ or vo sa
8601 Sió fok,
Sem mel we is u. 1.

Sió fo ki K-R.
gaz da sá gi igaz ga tó

- köz gaz da ság tu do má nyi
egye te mi d.,
- eü. me ne dzser vagy ez zel
egyen ér té kû ké pe sí tés,
- 5 éves vez.gy.,
- cs: sze mé lyi ön élet rajz,
- v.-et iga zo ló ok ira tok 
má so la ta,
- vez. prog ram,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- nyi lat ko zat ar ról, 
hogy a pá lyá za ti anya got 
az el já rás ban részt ve võk
meg is mer he tik

- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30. nap,
- la kás biz to sí tott,
- t/f: 06 (84) 310-510
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és megtörve

cí mû kö te tét. Köz tu dott, hogy Ma gyar or szá gon, a XX. szá zad „öt ve nes” éve i ben, majd a le vert for ra dal mat kö ve tõ
meg tor lás so rán ki hir de tett tör vény sér tõ íté le te ket, a kö zel sem füg get len íté szek ha tá ro za ta it a rend szer vál tás után sem -
mis sé nyil vá ní tot ták. A ma gyar tár sa da lom vi szont vaj mi ke ve set tu d a kü lön bö zõ jel le gû jog fosz tást szen ve dett jo gá -
szo kon kí vül ar ról, hogy for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás vé gé ig a ma gyar bí rói, köz jegy zõi, ügyé szi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bá rán dy Pé ter, volt igaz ság ügy-mi nisz ter, 2003 már ci u sá ban bi zott sá got ál lí tott fe l a leg szé le seb ben ér tel mez he tõ „har -
ma dik” ha tal mi ág ban te vé keny ke dõ ket ért sé rel mek fel tá rá sá ra. A Zin ner Ti bor ve zet te ku ta tó cso port, Kah ler Fri gyes,
Kocz ka Éva, Pál völ gyi Fe renc és Tóth Bé la – két évi ku ta tó mun ká ját összeg zõ – je len té sé ben fel tár ja egy fe lõl a
 Horthy-korszakból a jog sza bá lyi elõz mé nye ket és a ko ra be li sze mély ze ti po li ti ka össze füg gé se it, más fe lõl az 1944 de -
cem be re óta foly ta tott „hu mán po li ti kát”, nyo mon kö vet ve a ma gyar or szá gi jo gász ság gal szem be ni in fer nót, az ese ten -
ként mi nisz ter el nö ki ren de le te ken, tör vé nye ken és kü lön fé le szin tû párt ha tá ro za to kon ala pult, kü lön bö zõ jel le gû at ro ci -
tá so kat 1962 augusztusáig.
A több ezer jo gász és mun ká ju kat se gí tõ szak ap pa rá tus be li kol lé ga drá mai élet út já nak – né hol a leg ap róbb rész le tek be
me nõ – fel tá rá sá val meg írt mo no grá fi á ból ki tû nik, hogy a jo gá szo kat ért sé rel me ket nem a sztá li ni bi ro da lom, ha nem a
ha zai csat ló sai, és az õket ki szol gá ló nagy tu dá sú jo gá szok in du kál ták. Mi ként nem en ged ték a vég re haj tó és törvény -
hozó ha ta lom le té te mé nye sei a Mon tes qu i eu-fé le el vek meg va ló su lá sát? Ho gyan tor zí tot ták el a ma gyar or szá gi jo gász -
ság hi va tás rend je i nek össze té te lét? Mi lyen be le szó lás sal bírt a po li ti kai rend õr ség, majd az Ál lam vé del mi Ha tó ság nem
csu pán a le tar tóz ta tot tak, ha nem a bí rói, ügyé szi és ügy vé di ka r tag ja i nak éle té be? A szer zõk meg ál la pí tá sa it, ku ta tá suk
összeg zõ ta nul sá ga it több mint 1800 jegy zet támasztja alá.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti  Közlöny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû, 680 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ár a: 9996 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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Szer kesz ti az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, Jogi, Köz igaz ga tá si és Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Fõ osz tály.
Szer kesz tõ ség: 1054 Bp., Arany Já nos ut ca 6-8. Te le fon: 301-7958. Fax: 331-6712.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 1085 Bp., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt inter netcímen, 1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. 1394 Bu da pest 62. Pf.: 357.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent -
rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu). Meg je le nik ha von ta két szer. 2007. évi éves elõ fi ze té si díj
egy évre: 27 720 Ft, fél év re: 13 860 Ft. Egy pél dány ára: 1113 Ft. 2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 31 752, fél évre: 15 876 Ft.
A pá lyá za ti hir de té sektõl el té rõ hir de té sek fel vé te le a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál (1085 Bp., So mo gyi Bé la ut ca 6.) tör té nik.
Amennyi ben a meg ren de lõ hir de té sé ben emb lé mát kí ván meg je len tet ni, azt tar to zik a meg ren de lé sé hez fo tó zás ra al kal mas mó don
mel lé kel ni. A ki adó az elõ fizeté si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
HU ISSN 1419-029X

For ma ké szí tés: TYPO 2000 Kft.
07.3634 - Nyom ja: a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak te kint jük. Csak

ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát  módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek
elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves

fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott

10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél cím: Ma gyar

 Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év

Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év

Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év

Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év

Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év

El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év

Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év

Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év

Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év

Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év

Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év

Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év

Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 17 892 Ft/év

Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év

Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 6 048 Ft/év

Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év

Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft
 

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.




