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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, 

köz tár sa sá gi el nö ki ha tá ro za tok,
kor mány ren de le tek és -ha tá ro za tok 

A Kormány
33/2008. (II. 21.) Korm.

r e n d e l e t e

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
 szóló 2001. évi C. tör vény hatálya alá tartozó

ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl,
valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ

szolgáltatások felsorolásáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról
 szóló 1949. évi XX. tör vény 35.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, 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 67.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

(1) A Kor mány 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.) 4/A.  §-ában meg ha tá ro zott in for má ci ós szol gá lat -
ként, to váb bá – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a 
kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé ért fe le lõs 
ha tó ság ként elsõ fo kon az Ok ta tá si Hi va talt, má sod fo kon
az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert je lö li ki.

(2) Az Etv. Har ma dik ré sze ha tá lya alá tar to zó ha tó sá gi
el já rá sok ban a Kor mány a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok -
le ve lek el is me ré sért fe le lõs ha tó ság ként

a) az egész ség ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó sza -
bá lyo zott szak mák ese té ben elsõ fo kon az Egész ség ügyi
En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va talt, má sod fo kon az
Egész ség biz to sí tá si Fel ügye le tet,

b) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar -
to zó sza bá lyo zott szak mák ese té ben elsõ fo kon a Nem ze ti
Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té ze tet, má sod fo kon a
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert,

c) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó sza bá lyo zott szak mák ese té ben

ca) ke res ke del mi és ipa ri szak te rü le ten elsõ fo kon a
Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va talt,

cb) köz le ke dé si szak te rü le ten elsõ fo kon a Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó sá got,

cc) in for ma ti kai, hír köz lé si és pos ta ügyi szak te rü le ten
elsõ fo kon a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó sá got,

cd) má sod fo kon a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert,
d) az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ha -

tás kö ré be tar to zó sza bá lyo zott szak mák ese té ben
da) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, a mér nö ki ka -

ma rák ha tás kö ré be tar to zó épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si
szak te rü le ten, te rü let ren de zé si- és te le pü lés ter ve zé si szak -
ági ter ve zé si, va la mint épí tés ügyi szak te rü le ten (épí tés -
ügyi mû sza ki szak ér tõ, épí té si mû sza ki el len õr, fe le lõs
mû sza ki ve ze tõ) – a db) pont ban meg ha tá ro zott ki vé tel -
lel – elsõ fo kon a Bu da pes ti és Pest me gyei Mér nö ki
 Kamarát, má sod fo kon a Ma gyar Mér nö ki Ka ma rát,

db) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, az épí tész ka -
ma rák ha tás kö ré be tar to zó épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si
szak te rü le ten, te rü let ren de zé si- és te le pü lés ter ve zé si, vala -
mint épí tés ügyi szak te rü le ten (épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõ, 
épí té si mû sza ki el len õr, fe le lõs mû sza ki ve ze tõ) elsõ fo kon
a Bu da pes ti Épí tész Ka ma rát, má sod fo kon a Ma gyar
Építész Ka ma rát,

dc) fel vo nó- és moz gó lép csõ kar ban tar tó-sze re lõ, va la -
mint fel vo nó és moz gó lép csõ el len õri te vé keny ség ese tén
elsõ fo kon a Bu da pes ti és Pest me gyei Mér nö ki Ka ma rát,
má sod fo kon a Ma gyar Mér nö ki Ka ma rát,

dd) ka taszt ró fa vé de lem, tûz ol tó ság, va la mint pol gá ri
vé de lem szak te rü le ten elsõ fo kon az Or szá gos Ka taszt ró -
fa vé del mi Fõ igaz ga tó sá got, má sod fo kon az ön kor mány -
za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz tert,

e) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ha tás kö ré -
be tar to zó sza bá lyo zott szak mák ese té ben elsõ fo kon az
Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz -
ügyi Fõ fel ügye lõ sé get, má sod fo kon a kör nye zet vé del mi
és víz ügyi mi nisz tert
je lö li ki.

(3) A Kor mány az Etv. IV. fe je ze te ha tá lya alá tar to zó
ha tó sá gi el já rá sok ban azon szak mák te kin te té ben, ame -
lyek ese té ben a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek meg ha -
tá ro zá sa

a) az egész ség ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zik, elsõ
fo kon az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si
Hi va talt, má sod fo kon az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye le tet;

b) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be
tartozik, elsõ fo kon a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt -
kép zé si In té ze tet, má sod fo kon a szo ci á lis és mun ka ügyi
mi nisz tert;

c) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zik

ca) ke res ke del mi és ipa ri szak te rü le ten elsõ fo kon a
Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va talt,

cb) köz le ke dé si szak te rü le ten elsõ fo kon a Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó sá got,

cc) in for ma ti kai, hír köz lé si és pos ta ügyi szak te rü le ten
elsõ fo kon a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó sá got,

cd) má sod fo kon a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert
je lö li ki a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré -
sé ért fe le lõs hatóságként.
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(4) A Kor mány 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 ha tó ság ként

a) az Etv. 60/A.  § és – a b) pont ban fog lalt ki vé tel lel – a
60/B.  § ha tá lya alá tar to zó el já rá sok ban elsõ fo kon az Ok -
ta tá si Hi va talt, má sod fo kon az ok ta tá si és kul tu rá lis mi -
nisz ter,

b) az Etv. 60/B.  § és 60/C.  § ha tá lya alá tar to zó el já -
rások ban

ba) a (2) be kez dés a) pont ja, va la mint a (3) be kez dés
a) pont ja alap ján el is me ren dõ szak mák te kin te té ben elsõ
fo kon az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si
Hi va talt, má sod fo kon az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye le tet,

bb) ok le ve les épí tész mér nök és ok le ve les épí tész ter ve -
zõ mû vész szak kép zett ség ese tén elsõ fo kon a Bu da pes ti
Épí tész Ka ma rát, má sod fo kon a Ma gyar Épí tész Ka ma rát
je lö li ki.

2.  §

(1) E ren de let mel lék le te ha tá roz za meg azon szol gál ta -
tás nyúj tá sok kö rét, ame lyek ese té ben a szol gál ta tás nyúj tó
az Etv. 40.  § (1) be kez dé se alap ján a szol gál ta tás nyúj tást
meg elõ zõ en írás be li nyi lat ko zat té tel re kö te le zett, to váb bá
ame lyek az Etv. 41.  § (1) be kez dé se sze rin ti elõ ze tes el len -
õr zés alá tar toz nak, va la mint – a (2)–(3) be kez dés ben fog -
lalt ki vé tel lel – ki je lö li az elõ ze tes el len õr zést vég zõ ha tó -
sá go kat.

(2) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ha -
tás kö ré be tar to zó – a mel lék let ben fel so rolt – sza bá lyo zott
szak mák ese té ben a Kor mány elõ ze tes el len õr zést vég zõ
ha tó ság ként

a) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, a mér nö ki ka -
ma rák ha tás kö ré be tar to zó épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si
szak te rü le ten, te rü let ren de zé si- és te le pü lés ter ve zé si szak -
ági ter ve zé si szak te rü le ten, va la mint épí tés ügyi szak te rü -
le ten (épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõ, épí té si mû sza ki el len -
õr, fe le lõs mû sza ki ve ze tõ) elsõ fo kon a Bu da pes ti és Pest
me gyei Mér nö ki Ka ma rát, má sod fo kon a Ma gyar Mér nö ki 
Ka ma rát,

b) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, az épí tész ka -
ma rák ha tás kö ré be tar to zó épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si
szak te rü le ten, te rü let ren de zé si- és te le pü lés ter ve zé si szak -
te rü le ten, va la mint épí tés ügyi szak te rü le ten (épí tés ügyi
mû sza ki szak ér tõ, épí té si mû sza ki el len õr, fe le lõs mû sza ki 
ve ze tõ) elsõ fo kon a Bu da pes ti Épí tész Ka ma rát, másod -
fokon a Ma gyar Épí tész Ka ma rát
je lö li ki.

(3) Az (1) be kez dés sze rint elõ ze tes be je len té si kö te le -
zett ség ha tá lya alá tar toz nak az egész ség ügy rõl  szóló
1997. évi CLIV. tv. 3.  § e) pont ja sze rin ti egész ség ügyi
szol gál ta tá sok. Ezen szol gál ta tá sok ese té ben a Kor mány
elõ ze tes el len õr zést vég zõ ha tó ság ként elsõ fo kon az
Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va talt,

má sod fo kon az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye le tet je lö li ki.
Az el já rás ban szak ha tó ság ként köz re mû kö dik az Or szá gos 
Tisz ti fõ or vo si Hi va tal.

3.  §

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va -
tal ról  szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül
ki:

(Kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint a Hi va tal fel -
adat kö ré be tar to zik kü lö nö sen)

„e) egyes, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott egész -
ség ügyi te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó bi zo nyít vá nyok -
nak és ok le ve lek nek a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le -
velek el is me ré sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény sze rin ti el -
is me ré se, va la mint a tör vény alap ján ha tó sá gi bi zo nyít -
ványok ki ál lí tá sa és elõ ze tes el len õr zés vég zé se.”

4.  §

A Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve ze té rõl, va la mint egyes
szer vek ki je lö lé sé rõl  szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 3.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal egé szül
ki:

(Az or szá gos pa rancs nok ság fel ada ta és ha tás kö re:)
„h) egyes, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott te vé -

keny sé gek ese té ben a kül föl di bi zo nyít vá nyok és okle -
velek el is me ré sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény sze rin ti elõ -
ze tes el len õr zést vég zi.”

5.  §

A fel vo nók és a moz gó lép csõk épí tés ügyi ha tó sá gi en -
ge dé lye zé sé rõl, üze mel te té sé rõl, el len õr zé sé rõl és az el -
len õrök rõl  szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. ren de let 6.  §
(2) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„Kü lön tör vény sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko dás
jo gá val ren del ke zõ sze mély (a továb biak ban: a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély), il let -
ve a le te le pe dett jog ál lá sú sze mély szak kép zett sé gé nek el -
is me ré sét a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szerv vég -
zi, a ké re lem hez 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 VI. fe je ze te elõ -
írásainak meg fe le lõ, a kül dõ vagy szár ma zá si ál lam ille té -
kes ha tó sá ga ál tal ki ál lí tott ok le vél ma gyar nyel vû fordí -
tását kell mel lé kel ni.”

6.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba,
ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já -
rások ban kell al kal maz ni.
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(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az Ok ta tá si Hi va tal ról  szóló 307/2006. (XII. 23.)

Korm. ren de let 4/A.  §-ában „A kül föl di bi zo nyít vá nyok és
ok le ve lek el is me ré sé ért fe le lõs ha tó ság ként, ok ta tá si hi va -
tal ként” szö veg rész he lyé be az „Ok ta tá si Hi va tal ként”
szö veg rész, az R. 2/C.  §-ában a „(2)” szö veg rész he lyé be
„(1) be kez dé sé nek e) pont ja” szö veg rész lép,

b) az R. 2.  § (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti,
c) ha tá lyát vesz ti az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti -

or vo si Szol gá lat ról és a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si
szerv ki je lö lé sé rõl  szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren -
de let 10.  § (4) be kez dé sé nek b) pont ja.

(3) E ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon ha tá lyát
vesz ti a 3–5.  §, va la mint a 6.  § (2) be kez dé se. E be kez dés a
ki hir de tést kö ve tõ 31. na pon ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let – az Etv. ren del ke zé se i vel együtt – 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 7. cikk (1) és (4) be kez -
dé sé nek, va la mint 56. cik ke (3) be kez dé sé nek való meg fe -
le lést szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

Az elõ ze tes ellenõrzést végzõ hatóságok kijelölésérõl és az elõ ze tes ellenõrzési kötelezettség alá esõ
szolgáltatásokról

Sor -
szám

Szak ma gya kor lá si jo go sult ság gal vé gez he tõ te vé keny ség
 meg ne ve zé se

Elõ ze tes el len õr zést vég zõ
 elsõ fokú ha tó sá gok

Elõ ze tes el len õr zést vég zõ
 má sod fo kú ha tó sá gok

 1. Épí té sze ti-mû sza ki ter ve zõi te vé keny ség 2.  § (2) be kez dé se 
sze rint

2.  § (2) be kez dé se 
sze rint

 2. Épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi te vé keny ség 2.  § (2) be kez dé se 
sze rint

2.  § (2) be kez dé se 
sze rint

 3. Fe le lõs mû sza ki ve ze tõi te vé keny ség 2.  § (2) be kez dé se 
sze rint

2.  § (2) be kez dé se 
sze rint

 4. Épí té si mû sza ki el len õr te vé keny ség 2.  § (2) be kez dé se 
sze rint

2.  § (2) be kez dé se 
sze rint

 5. Fel vo nó- és moz gó lép csõ el len õri te vé keny ség Bu da pes ti és Pest 
me gyei Mér nö ki 
Ka ma ra

Ma gyar Mér nö ki 
Ka ma ra

 6. Fel vo nó- és moz gó lép csõ kar ban tar tó-sze re lõ 
te vé keny ség

Bu da pes ti és Pest 
me gyei Mér nö ki 
Ka ma ra

Ma gyar Mér nö ki 
Ka ma ra

 7. Te le pü lés ter ve zé si te vé keny ség 2.  § (2) be kez dé se 
sze rint

2.  § (2) be kez dé se 
sze rint

 8. Te rü let ren de zé si ter ve zé si te vé keny ség 2.  § (2) be kez dé se 
sze rint

2.  § (2) be kez dé se 
sze rint

 9. Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és táj vé del mi
szak ér tõ te vé keny ség

Or szá gos Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del -
mi és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

kör nye zet vé del mi 
és víz ügyi mi nisz ter

10. Jö ve dé ki ügy in té zõi te vé keny ség Vám- és Pénz ügy õr ség pénz ügy mi nisz ter

11. Könyv vizs gá lói te vé keny ség Ma gyar Könyv vizs gá lói
Ka ma ra

Ma gyar Könyv vizs gá lói
Ka ma ra

12. Vám ügy nök ség ve ze tõ je, szak al kal ma zott ja és vám -
kér dé sek kel fog lal ko zó szak ág ve ze tõ je

Vám- és Pénz ügy õr ség pénz ügy mi nisz ter



2. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl  szóló
2001. évi C. tör vény ben (Etv.)

meghatározott elismerési ügyekben eljáró, Kormány által kijelölt hatóságok

El is me ré si el já rás meg ne ve zé se I. fokú ha tó ság II. fokú ha tó ság

 1. min den olyan el já rás, amely nem tar to zik a 
2–6. pont ban fel so rolt el is me ré si el já rá sok közé

Ok ta tá si Hi va tal Ma gyar
Ek vi va len cia 
és In for má ci ós Köz pont

ok ta tá si és kul tu rá lis 
mi nisz ter

 2. az egész ség ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó sza -
bá lyo zott szak mák nak az Etv. Har ma dik ré sze és 
IV. fe je ze te sze rin ti el is me ré si el já rá sai

Egész ség ügyi En ge dé lye -
zé si és Köz igaz ga tá si 
Hi va tal

Egész ség biz to sí tá si 
Fel ügye let

 3. a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar -
to zó sza bá lyo zott szak mák nak az Etv. Har ma dik
ré sze és IV. fe je ze te sze rin ti el is me ré si el já rá sai

Nem ze ti Szak kép zé si és
Fel nõtt kép zé si In té zet

szo ci á lis és mun ka ügyi
mi nisz ter

 4. a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó sza bá lyo zott szak mák nak az Etv. Har ma dik 
ré sze és IV. fe je ze te sze rin ti el is me ré si el já rá sai

Ma gyar Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si Hi va tal
Nem ze ti Köz le ke dé si 
Ha tó ság Nem ze ti 
Hír köz lé si Ha tó ság

gaz da sá gi és köz le-
ke dé si mi nisz ter

 5. a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ha tás kö ré -
be tar to zó sza bá lyo zott szak mák nak az Etv. Har -
ma dik ré sze sze rin ti el is me ré si el já rá sai

Or szá gos Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

kör nye zet vé del mi 
és víz ügyi mi nisz ter

6. az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó sza bá lyo zott szak mák nak 
az Etv. Har ma dik ré sze sze rin ti el is me ré si el já rá sai

6.1. épí tés ügyi (épí té sze ti-mû sza ki ter ve zõ, te le pü -
lés ter ve zés, épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõ, épí -
té si mû sza ki el len õr, fe le lõs mû sza ki ve ze tõ),
va la mint te le pü lés ren de zé si és te rü let ren de zé si 
szak te rü le ten (mér nö ki ka ma rai ha tás kör)

Bu da pes ti és Pest 
me gyei Mér nö ki 
Ka ma ra

Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra

6.2. épí tés ügyi (épí té sze ti-mû sza ki ter ve zõ, 
te le pü lés ter ve zés, épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõ, 
épí té si mû sza ki el len õr, fe le lõs mû sza ki 
ve ze tõ), va la mint te le pü lés ren de zé si és 
te rü let ren de zé si szak te rü le ten (épí tész 
ka ma rai ha tás kör)

Bu da pes ti Épí tész 
Ka ma ra

Ma gyar Épí tész Ka ma ra

6.3. fel vo nó- és moz gó lép csõ kar ban tar tó-sze re lõ,
va la mint fel vo nó- és moz gó lép csõ el len õri te -
vé keny ség

Bu da pes ti és Pest 
me gyei Mér nö ki 
Ka ma ra

Ma gyar Mér nö ki 
Ka ma ra

6.4. ka taszt ró fa vé de lem, tûz ol tó ság, va la mint pol -
gá ri vé de lem szak te rü le ten

Or szá gos Ka taszt ró fa vé -
del mi Fõ igaz ga tó ság

ön kor mány za ti és te rü -
let fej lesz té si mi nisz ter

Az Etv. Har ma dik ré sze ha tá lya alá tar to zó el is me ré si el já rá sok: az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má ban és az Eu ró pai 
Unió va la mely pol gá ra ál tal szer zett, kép zést ta nú sí tó ok ira tok el is me ré se

Az Etv. Ne gye dik fe je ze te ha tá lya alá tar to zó el is me ré si el já rá sok: alap-, kö zép- és fel sõ fo kú szak ké pe sí té sek el is me -
ré se (nem eu ró pai uni ós jog sze rint)
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A Kormány
37/2008. (II. 23.) Korm.

r e n d e l e t e

az egészségbiztosítási szervek és az egészségbiztosítási
szolgáltatások hatósági felügyeletével kapcsolatos

hatásköri szabályokról

A Kor mány az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról  szóló
2008. évi I. tör vény 172.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) ha tá -
lya alá tar to zó egész ség biz to sí tá si szer vek fe lett az Egész -
ség biz to sí tá si Fel ügye let gya ko rol ja az egész ség biz to sí tás
ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló 2006. évi CXVI. tör vény ben
(a továb biak ban: Ebftv.) 1.  § (2) be kez dé se a) pont já nak
aa) al pont ja sze rin ti egész ség biz to sí tók vo nat ko zá sá ban
meg ál la pí tott egész ség biz to sí tá si ha tó sá gi fel ügye le ti ha -
tás kö rö ket.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt jog kö ré ben az Egész ség -
biz to sí tá si Fel ügye let el len õr zi az Ebtv. ren del ke zé se i nek
az egész ség biz to sí tá si szer vek ál ta li be tar tá sát, e ren del ke -
zé sek meg sér té se ese tén az Ebftv.-ben fog lalt intézkedé -
seket al kal maz za.

(3) Az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let el lát ja az
Ebftv.-ben az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sok vo nat ko -
zá sá ban meg ál la pí tott egész ség biz to sí tá si ha tó sá gi fel -
ügye le ti fel ada to kat az (1) be kez dés sze rin ti egész ség biz -
to sí tá si szer vek és az Ebftv. sze rin ti egész ség ügyi szol gál -
ta tók kö zött kö tött szer zõ dés alap ján nyúj tott szolgálta -
tások te kin te té ben.

2.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, és
2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
41/2008. (II. 28.) Korm.

r e n d e l e t e

az egészségbiztosítási pénztárak forgalomképes
részvényeinek értékesítésére és a pályázati eljárás

lebonyolítására igénybe vehetõ közremûködõ
kiválasztására vonatkozó részletes szabályokról

Az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról  szóló 2008. évi
I. tör vény 172.  §-a (1) be kez dé sé nek u) és y) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va,
vala mint az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ere de ti
jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány 35.  § (1) bekez -
dése g) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va a Kor mány
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Általános rendelkezések

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról  szóló 2008. évi

I. tör vény (a továb biak ban: Ebptv.) ren del ke zé sei sze rint
ala pí tott egész ség biz to sí tá si pénz tár (a továb biak ban: EBP)
for ga lom ké pes rész vé nye i nek ér té ke sí té si el já rá sá ra, ide -
ért ve a pá lyá za ti ki írás kö te le zõ tar tal mi ele me it is,

b) az Ebptv. sze rint ala pí tott EBP for ga lom ké pes rész -
vé nye i nek ér té ke sí té sé re irá nyu ló pá lyá za ti el já rás ban
köz re mû kö dõ sze mé lyek ki vá lasz tá sá ra,

c) arra az EBP-re, amely nek for ga lom ké pes rész vé nyei
az ér té ke sí té si el já rás tár gyát ké pe zik,

d) a nyil vá nos ér té ke sí té si pá lyá zat le bo nyo lí tá sá val
meg bí zott sze mély re,

e) a pá lyá za ti el já rás ban köz re mû kö dõ sze mé lyek ki vá -
lasz tá sá val meg bí zott sze mély re,

f) a nyil vá nos ér té ke sí té si pá lyá zat ki író já ra, és
g) pá lyá za ti el já rás ban köz re mû kö dõ sze mé lyek ki vá -

lasz tá sá ra irá nyu ló pá lyá zat ki író já ra.

2.  §

(1) Az e ren de let ben hasz nált fo gal ma kat az Ebptv.-ben
fog lalt meg ha tá ro zá sok kal azo nos mó don kell ér tel mez ni.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) aján lat egye sí tés: a több for du lós pá lyá zat elõ mi nõ sí -

té si for du ló já ban ér vé nyes aján la tot tett és a má so dik for -
du ló ban  való rész vé tel re jo got szer zett pá lyá zók a má so dik 
for du ló ban kö zö sen be nyúj tott aján la ta, és ez ál tal aján lat -
te või kon zor ci um lét re ho zá sa;

b) aján lat te võ: a pá lyá za ti fel hí vás alap ján aján la tot
tevõ ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy sze mé lyes joga sze rint
jog ké pes szer ve zet, il let ve az együt tes aján lat té tel cél já ból
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alapí tott aján lat te või kö zös ség vagy más al kal mi egye sü lés
(kon zor ci um);

c) ár tár gya lás: több for du lós pá lyá zat utol só for du ló já -
ban az aján lat te võk ál tal vál lalt egyen ér té kû fel té te lek
alap ján tör té nõ össze ha son lít ha tó ság ra irá nyu ló el já rás,
mely nek cél ja, hogy a pá lyá zat el bí rá lá sa ki zá ró lag az
aján lat te võk ál tal tett vé tel ár aján lat alap ján tör tén hes sen;

d) elõ mi nõ sí té si el já rás: a több for du lós pá lyá zat elsõ
for du ló já ban az aján lat te võk tel je sí tõ ké pes sé gé nek, szak -
is me re té nek, al kal mas sá gá nak, il let ve pénz ügyi meg bíz -
ha tó sá gá nak fel mé ré sét cél zó el já rás, amely ben meg ha tá -
ro zás ra ke rül a má so dik for du ló ban rész vé tel re jo go sult
aján lat te võk köre;

e) ki író: az Ebptv. ren del ke zé sei sze rin ti va gyon ke ze lõ;
f) pá lyá za ti do ku men tá ció: a ki író ál tal ké szí tett, az

aján lat te võ ál tal a köz zé tett pá lyá za ti fel hí vás és az ab ban
meg ha tá ro zott he lyen, idõ ben és el len ér ték meg fi ze té se
 ellenében, va la mint ti tok tar tá si nyi lat ko zat alá írá sát köve -
tõen át ve he tõ írá sos do ku men tum, amely a pá lyá za ti fel hí -
vás ban fog lalt ada to kon túl tar tal maz za a pá lyá za ti el já rás
rész le tes sza bá lya it és az ér té ke sí tés re ke rü lõ tár sa sá gok
e ren de let ben meg ha tá ro zott ada ta it.

A pályázati eljárás

3.  §

(1) Az EBP for ga lom ké pes rész vé nye i nek ér té ke sí té sé -
re, va la mint az ér té ke sí té si fo lya mat ban köz re mû kö dõ,
a pá lyá za ti el já rás le bo nyo lí tá sá ban részt ve võ har ma dik
sze mély (a továb biak ban: ér té ke sí té si ta nács adó) ki vá lasz -
tá sá ra az e ren de let ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(2) Az EBP for ga lom ké pes rész vé nye i nek ér té ke sí té se
és az ér té ke sí té si ta nács adó ki vá lasz tá sa so rán, ide ért ve az
adás vé te li, ille tõ leg a meg bí zá si szer zõ dés meg kö té sét is,
a ki író biz to sít ja a ver se nyez te tés nyil vá nos sá gát, át lát ha -
tó sá gát és tisz ta sá gát.

(3) A ki író a ver se nyez te tés so rán va la mennyi ajánlat -
tevõ szá má ra egyen lõ esélyt biz to sít

a) az aján lat meg té te lé hez szük sé ges in for má ci ó hoz
 való hoz zá ju tás, és

b) a pá lyá za ti el já rá si fel té te lek te kin te té ben.

(4) A ki író a pá lyá za ti fel hí vás tar tal mát és az aján lat te -
võk szá má ra hoz zá fér he tõ vé tett in for má ci ók kö rét és tar -
tal mát úgy ha tá roz za meg, hogy an nak alap ján az aján lat -
te võk meg fe le lõ aján la tot te hes se nek, és a sza bály sze rû en,
idõ ben be nyúj tott pá lyá za ti aján la tok össze ha son lít ha tó ak
le gye nek.

4.  §

(1) A ki író az EBP for ga lom ké pes rész vé nye i nek ér -
tékesítésére és az ér té ke sí té si ta nács adó ki vá lasz tá sá ra
irányu ló pá lyá za ti el já rás le bo nyo lí tá sá ra har ma dik sze -
mély nek meg bí zást ad hat.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás és a rész le tes tá jé koz ta tó tar tal -
má ról, an nak nyil vá nos ság ra ho za ta lát meg elõ zõ en a ki író
dönt.

5.  §

(1) Az EBP for ga lom ké pes rész vé nye i nek ér té ke sí té se
ki zá ró lag nyílt el já rás ban, nyil vá nos pá lyá zat ke re té ben
tör tén het.

(2) Az ér té ke sí té si ta nács adó ki vá lasz tá sa ki zá ró lag
nyílt el já rás ban, nyil vá nos pá lyá zat ke re té ben tör tén het.

(3) A pá lyá zat nyil vá nos, ha
a) az aján lat te võk köre elõ re meg nem ha tá roz ha tó,

vagy

b) a meg ha tá ro zott aján lat te või kör be tar to zók szá ma
nem is mert.

6.  §

(1) Az 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti pá lyá zat több for du lós
pá lyá zat, amely nek elsõ for du ló já ban kö te le zõ az elõ mi -
nõ sí té si el já rás.

(2) A ki író az elõ mi nõ sí té si el já rás ról  szóló dön té sét az
el bí rá lást köve tõen ha la dék ta la nul írás ban köz li min den
aján lat te võ vel az zal, hogy bár mely aján lat te võ nek kizá -
rólag a sa ját aján la ta te kin te té ben ad ha tó tá jé koz ta tás.

(3) Az elõ mi nõ sí té si el já rás ban ho zott dön tést részle -
tesen in do kol ni kell.

A pályázati dokumentáció

7.  §

(1) A ki író a nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vást olyan mó don
hoz za nyil vá nos ság ra, hogy az ér dek lõ dõk le he tõ leg szé -
lesebb köre szá má ra le gyen el ér he tõ, ide ért ve az EGT-
 államban és har ma dik or szág ban szék hellyel vagy la kó -
hellyel (tar tóz ko dá si hellyel) ren del ke zõ le het sé ges aján -
lat te võ ket is az zal, hogy a pá lyá za ti fel hí vást kö te le zõ a
Pénz ügy mi nisz té ri um hon lap ján is köz zé ten ni.

(2) A nyil vá nos pá lyá zat meg hir de té sé nek idõ pont ja
a leg ko ráb bi köz zé té tel nap tá ri nap ja.

8.  §

(1) A ki író a pá lyá za ti fel hí vás tar tal mát az ér té ke sí tés,
ille tõ leg a ki vá lasz tás kö rül mé nye i tõl füg gõ en ál la pít ja
meg az zal, hogy kö te le zõ en tar tal maz nia kell leg alább

a) a ki író meg ne ve zé sét, szék he lyét, a kép vi se le té ben
el já ró sze mély meg ne ve zé sét, szék he lyét,

b) az ér té ke sí tés re fel aján lott for ga lom ké pes rész vé nyek
da rab szá mát, név ér té két fo rint ban ki fe jez ve,
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c) a pá lyá zat cél ját, tí pu sát és a pá lyá za ti for du lók szá mát,
va la mint az elõ mi nõ sí té si el já rás ra  való uta lást,

d) az ér té ke sí tés re, ille tõ leg – az ér té ke sí té si ta nács adó
ki vá lasz tá sá ra irá nyu ló el já rás ese té ben emel lett – a ki vá -
lasz tás ra vo nat ko zó fel té te le ket,

e) az el len ér ték meg fi ze té sé nek mód ját és a pá lyá za ti
biz to sí ték ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,

f) a rész le tes tá jé koz ta tó ren del ke zés re bo csá tá sá nak
mód ját, he lyét, ide jét és el len ér té két fo rint ban ki fe jez ve,

g) az aján lat be nyúj tá sá nak mód ját, he lyét és ha tár ide jét,
h) az aján la ti kö tött ség idõ tar ta mát, il let ve az en nek

eset le ges meg hosszab bí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,
i) az aján lat ér vé nyes sé gé nek fel té te le it,
j) a ki író azon jo gá nak fenn tar tá sát, hogy a pá lyá za tot

ered mény te len nek nyil vá nít sa,
k) a ki író azon jo gá nak fenn tar tá sát, hogy ha
ka) a pá lyá za ton nyer tes aján lat te võ vissza lép,
kb) a szer zõ dés kö tés meg hi ú sul,
kc) a szer zõ dés alá írá sa után a szer zõ dõ fél (a ko ráb bi

aján lat te võ) a szer zõ dés ben fog lal ta kat nem tel je sí ti és
ezért a ki író el áll, vagy

kd) a szer zõ dés alá írá sa után a szer zõ dõ fe lek a szer zõ -
dést meg szün tet ték vagy fel bon tot ták,
a ki író a so ron kö vet ke zõ aján lat te võ vel szer zõ dést kös -
sön vagy az aján la ti kö tött ség le jár ta után új pá lyá za tot
ír jon ki,

l) az aján lat te võ szer zõ dés tel je sí té sé re  való al kal mas -
sá gá nak meg íté lé sé re szol gá ló szem pon to kat, va la mint az
eh hez szük sé ges – az aján lat hoz csa to lan dó – ere de ti  do -
kumentumok meg ha tá ro zá sát.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl a pá lyá za ti fel hí -
vás – a ki író mér le ge lé sé tõl füg gõ en – tar tal maz hat ja
a rész le tes tá jé koz ta tó bár mely ada tát, va la mint elõ ír hat ja
az aján la to kat tar tal ma zó zárt bo rí té kok nyil vá nos bon -
tását.

(3) A ki író az (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti, az aján la -
tok be nyúj tá sá ra vo nat ko zó ha tár idõt (a továb biak ban:
aján lat té te li ha tár idõ) nem ha tá roz hat ja meg a pá lyá za ti
fel hí vás köz zé té te lé tõl szá mí tott har minc nap nál rö vi debb
idõ tar tam ban. Az aján lat té te li ha tár idõt úgy kell megha -
tározni, hogy ele gen dõ idõ tar tam áll jon ren del ke zés re a
meg fe le lõ aján lat té tel hez.

(4) A ki író az aján lat té te li ha tár idõt – a 9.  §-ban fog lal tak
meg fe le lõ al kal ma zá sá val – meg hosszab bít hat ja.

9.  §

(1) A pá lyá za ti fel hí vás ban fog lal ta kat a ki író csak ki vé -
te le sen, in do kolt eset ben, leg ké sõbb a pá lyá zat be adá si
 határidejét meg elõ zõ ti ze dik nap tá ri na pig – a 8.  § (3) be -
kez dé sé nek figye lembe véte lével – mó do sít hat ja.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás ban fog lal tak mó do sí tá sa so rán a 
mó do sí tást a pá lyá za ti fel hí vás sal azo nos mó don és he lyen 
kell köz zé ten ni, a 7.  §-ban fog lal tak meg fe le lõ alkalma -
zásával.

10.  §

A ki író a pá lyá za ti fel hí vást az aján lat té te li ha tár idõ le -
tel te elõtt – a pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lé vel meg egye zõ
he lye ken és mó don meg je len te tett köz le ménnyel – vissza -
von hat ja az zal, hogy eb ben az eset ben a rész le tes tá jé koz -
ta tó el len ér té két a rész le tes tá jé koz ta tó vissza szol gál ta tá sa
el le né ben az aján lat te võ nek kö te les vissza fi zet ni.

11.  §

(1) A rész le tes tá jé koz ta tó tar tal maz za a pá lyá za ti el já -
rás rész le tes sza bá lya it (a továb biak ban: pá lyá za ti ki írás),
va la mint az EBP-re vo nat ko zó ada tok kö zül leg alább

a) a cég ne vet, szék he lyet és te vé keny sé gi kört,
b) az ala pí tás idõ pont ját, a mû kö dé si idõ tar ta mot, az

ala pí tó kat meg il le tõ eset le ges több let jo go kat,
c) a jegy zett, il let ve sa ját tõke össze gét fo rint ban ki fe jez ve,
d) a Ma gyar Ál lam tu laj do ni ré sze se dé sét,
e) a ve zér igaz ga tó ra vo nat ko zó ada to kat (a sze mé lyes

ada tok ki vé te lé vel),
f) a ter ve zett üz le ti te vé keny ség át fo gó ér té ke lé sét  le -

hetõvé tevõ le írást,
g) a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásokra, ille tõ leg ha tó -

sá gi ha tá ro za tok ra tör té nõ uta lá so kat,
h) az EBP for ga lom ké pes rész vé nye i nek jellegzetes sé -

geit, az azok hoz kap cso ló dó jo go kat és kö te le zett sé ge ket, és
i) a rész vé nyek da rab szá mát és név ér té két.

(2) A pá lyá za ti ki írás tar tal maz za:
a) az aján la tok be nyúj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,
b) a ki író ál tal el fo gad ha tó nak tar tott leg ala cso nyabb

össze gû el len ér té ket (mi ni mum vé tel ár),
c) a ma gyar nyelv mint a pá lyá zat hi va ta los nyel vé nek

meg je lö lé sét,
d) a pá lyá za ti biz to sí ték (aján la ti biz to sí ték) meg je lö lé -

sét, ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ját és ha tár ide jét, va -
la mint a fõ kö te le zett sé get biz to sí tó mel lék kö te le zett ség
(biz to sí té kok) fõbb tar tal mi kel lé ke it,

e) szük ség ese tén a pá lyá zat tel je sí té se so rán a sze mé lyes
köz re mû kö dés kö te le zett sé gét,

f) az aján la tok bon tá si el já rá sá nak he lyét, idõ pont ját,
va la mint, ha a pá lyá za tok bon tá sa nyil vá nos, az erre  való
uta lást,

g) az aján la tok el bí rá lá sá ra jo go sult sze mély vagy tes -
tü let meg ne ve zé sét,

h) az aján la tok el bí rá lá sa so rán al kal ma zan dó értéke lési
szem pon to kat és sú lyo zást, a – ki író dön té sé tõl füg gõ –
pon to zá sos vagy egyéb ér té ke lé si rend szert,

i) az aján la tok el bí rá lá sá nak idõ pont ját vagy ha tár ide jét,
j) az ered mény hir de tés mód ját, he lyét és vár ha tó ide jét,
k) az aján lat te võk ér te sí té sé nek mód ját és ha tár ide jét,
l) az aján lat te võ pá lyá za tá ban fog lal tak iga zo lá sá nak

mód ját,
m) azo kat a hi á nyo kat, ame lyek hi ány pót lás ke re té ben

nem pó tol ha tók, va la mint a hi ány pót lás ra vo nat ko zó ren -
del ke zé se ket,

n) szük ség ese tén a hely szí ni szem lé re vo nat ko zó ren -
del ke zé se ket,
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o) az ár tár gya lás (az aján lat mó do sí tá sa) le he tõ sé gét,
va la mint an nak sza bá lya it, és

p) a 12.  §-ban fog lal tak sze rin ti ki egé szí tõ tá jé koz ta tás
igény lé sé nek és tel je sí té sé nek mód já ra vo nat ko zó ren del -
ke zé se ket.

(3) Az ér té ke sí té si ta nács adó ki vá lasz tá sá ra irá nyu ló
 pályázati el já rás ban a rész le tes tá jé koz ta tó kö te le zõ en a
(2) be kez dés sze rin ti pá lyá za ti ki írást tar tal maz za.

(4) A ki író a pá lyá za ti ki írás ban elõ ír hat ja az ajánlat -
tevõk szá má ra adás vé te li szer zõ dés-ter ve zet mel lé ke lé sét,
vagy a ki író ál tal a ren del ke zé sük re bo csá tott adás vé te li
szer zõ dés-ter ve zet el fo ga dá sá ról  való nyi lat ko zat té telt.

(5) A rész le tes tá jé koz ta tó az aján lat te võ nek csak ti tok -
tar tá si nyi lat ko zat el le né ben bo csát ha tó ren del ke zé sé re.

(6) A rész le tes tá jé koz ta tó ren del ke zés re bo csá tá sá ért
fi ze ten dõ el len ér té ket úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az ér té -
ke sí té si költ sé gek re az aján lat te võk vár ha tó szá má val ará -
nyo san fe de ze tet biz to sít son.

12.  §

(1) A ki író az aján lat te võ szá má ra a rész le tes tá jé koz ta -
tó ban fog lal ta kon túl is ad hat in for má ci ót és le he tõ vé te het 
hely szí ni szem lét, ha az zal nem sér ti

a) az aján lat te võk kö zöt ti esély egyen lõ sé get,
b) az aján la tok ke ze lé sé re vo nat ko zó, e ren de let ben

meg ha tá ro zott sza bá lyo kat, és
c) az üz le ti tit kot.

(2) A ki író az (1) be kez dés sze rin ti in for má ció-szol gál -
ta tás ról vagy hely szí ni szem lé rõl ha la dék ta la nul jegy zõ -
köny vet vesz fel és azt az aján lat te võ és a ki író alá írá sá val
el lát va ha la dék ta la nul a töb bi aján lat te võ ren del ke zé sé re
bo csát ja.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jegy zõ könyv tar -
tal maz za:

a) a fel vi lá go sí tás he lyét és idõ pont ját,
b) a részt ve võ sze mé lyek meg ne ve zé sét,
c) az aján lat te võ ál tal kért in for má ci ók meg ne ve zé sét,

va la mint a ki író ál tal az ezen aján lat te võ nek biz to sí tott
 információ, adat és egyéb szol gál ta tás rész le tes le írá sát.

13.  §

A pá lyá zat szem pont já ból re le váns in for má ci ót a pá lyá -
za ton részt ve võk kel le vél, te le fax, te lex vagy táv irat út ján
kell kö zöl ni, a köz lést tér ti ve vé nyes le vél lel, il let ve az
 átvételt iga zo ló más mó don is meg kell erõ sí te ni.

Az ajánlattétel szabályai

14.  §

(1) A ki író a pá lyá za ti ki írás ban az aján lat té tel lel kap -
cso la tos sza bá lyo kat a (2)–(5) be kez dés és a 15–18.  §-ban
fog lal tak sze rint ha tá roz za meg.

(2) A ki író a pá lyá za ton  való rész vé telt (az aján lat té telt)
pá lyá za ti biz to sí ték hoz köti.

(3) Az aján lat te võ az aján la tát cég jel zés nél kü li, le zárt
bo rí ték ban, leg alább öt pél dány ban – eb bõl egy pél dányt
min den ol da lon ere de ti cég sze rû alá írás sal, ma gán sze mé -
lyek nél ere de ti alá írás sal vagy a meg ha tal ma zott alá írá sá -
val el lát va – nyújt ja be az aján lat be nyúj tá sá ra nyit va álló
ha tár idõ ben, a meg adott he lyen, az adott pá lyá zat ra uta ló
jel zés sel, sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján.

(4) Ha az aján lat te võ meg ha tal ma zott ja út ján jár el, az
aján lat te võ meg ha tal ma zott ja köz ok irat tal vagy tel jes
 bizonyító ere jû ma gán ok irat tal iga zol ja kép vi se le ti jo go -
sult sá gát, il let ve an nak mér té két.

(5) Együt tes aján lat té tel cél já ból aján lat te või kö zös ség
vagy más al kal mi egye sü lés (kon zor ci um) hoz ha tó lét re
az zal, hogy a pá lyá za ti el já rás, a szer zõ dés kö tés és a szer -
zõ dés tel je sí té se so rán a részt ve võ ta gok kö te le zett sé ge és
fe le lõs sé ge egye tem le ges.

(6) Egy aján lat te võ egy adott EBP for ga lom ké pes rész -
vé nyei te kin te té ben, va la mint az ér té ke sí té si ta nács adó
 kiválasztására irá nyu ló pá lyá za ti el já rás ke re té ben csak
egy aján la tot te het, füg get le nül at tól, hogy azt ön ál ló an
vagy kon zor ci um tag ja ként te szi.

15.  §

(1) Az aján lat nak tar tal maz nia kell az aján lat te võ nek
leg alább

a) a pá lyá za ti ki írás ban fog lalt fel té te lek el fo ga dá sá ra,
b) az ál ta la vál lalt szol gál ta tá sok ra és kötelezettsé -

gekre, és
c) ér té ke sí tés re irá nyu ló pá lyá za ti el já rás so rán a for ga -

lom ké pes rész vé nyek tel jes vé tel árá ra vagy el len ér té ké re
(an nak össze gé re), ki vá lasz tás ra irá nyu ló pá lyá za ti el já rás
ese té ben a meg fe le lõ össze gû fe le lõs ség biz to sí tá si fe de zet
lé te zé sé re
vo nat ko zó nyi lat ko za tát.

(2) Az aján lat te võ kö te les iga zol ni, hogy a pá lyá za ti
 kiírásban meg je lölt össze gû pá lyá za ti biz to sí té kot az ott
meg je lölt for má ban és mó don ren del ke zés re bo csá tot ta.

16.  §

(1) Az aján lat te võ a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott
idõ pon tig aján la tá hoz köt ve van, ki vé ve, ha a ki író

a) a meg adott idõ pont elõtt a pá lyá za ton nyer tes aján -
lat te võ vel szer zõ dést köt,

b) a pá lyá za ti fel hí vást vissza von ja, vagy
c) a pá lyá za tot ered mény te len nek mi nõ sí ti.

(2) A pá lyá za ti ki írás ban hat van nap nál rö vi debb idõ tar -
ta mú aján la ti kö tött ség nem ha tá roz ha tó meg.

(3) Az aján la ti kö tött ség idõ tar ta má nak meg ha tá ro zá sa
so rán az aján la ti kö tött ség kez dõ nap ja az aján la tok be -
nyúj tá sá ra nyit va álló idõ tar tam utol só nap ja.
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17.  §

Az aján lat el ké szí té sé vel és a pá lyá za ton  való rész vé tel -
lel kap cso la tos költ sé gek – az aján lat ér vé nyes sé gé tõl,
 illetve ered mé nyes sé gé tõl füg get le nül – az aján lat te võt
ter he lik.

18.  §

(1) Az aján la tok ér kez te té se a ki író fel ada ta, amely nek
le bo nyo lí tá sá ra har ma dik sze mély nek meg bí zást ad hat.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ér kez te tés so rán – ki vé ve
a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tet – az aján lat át vé te -
lé nek idõ pont ját és bí rá la ti sor szá mát rá kell ve zet ni az
aján la tot tar tal ma zó zárt bo rí ték ra, és iga zol ni kell az aján lat
át vé te lé nek té nyét.

(3) Ha az aján la to kat meg ha tá ro zott idõ pont ban kell be -
nyúj ta ni, ak kor az ér kez te tést köz jegy zõ je len lé té ben kell
le bo nyo lí ta ni és az el já rás ról köz jegy zõi ok ira tot kell ki ál -
lít tat ni.

Az ajánlat érvénytelensége

19.  §

(1) Ér vény te len az aján lat, ha
a) azt a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott ha tár idõ után 

nyúj tot ták be,
b) biz to sí ték adá si kö te le zett ség ese tén a biz to sí té kot az 

aján lat te võ nem bo csá tot ta, vagy nem az elõ ír tak nak meg -
fele lõen bo csá tot ta a ki író ren del ke zé sé re,

c) ér té ke sí té si el já rás ese té ben az aján la tot nem az ér té -
ke sí té si el já rás tár gyát ké pe zõ EBP for ga lom ké pes rész vé -
nye i nek összes sé gé re vo nat ko zó an, ki vá lasz tá si el já rás so -
rán az aján la tot nem a pá lyá za ti ki írás ban sze rep lõ fel ada tok
összes sé gé nek el vég zé sé re vo nat ko zó an nyúj tot ták be,

d) az aján lat az ér té ke sí té si el já rás tár gyát ké pe zõ for -
ga lom ké pes rész vé nyek el len ér té két (vé tel árát), ille tõ leg
az ér té ke sí té si ta nács adó ál tal el vég zen dõ fel ada tok el len -
ér té két nem egy ér tel mû en ha tá roz ta meg, azt má sik aján -
lat te võ aján la tá hoz vagy egyéb fel té tel hez kö töt te, to váb -
bá, ha az ér té ke sí té si el já rás ese té ben az aján lott el len ér ték
(vé tel ár) az Ebptv.-ben meg ha tá ro zott mi ni má lis vé tel ár
össze gét nem éri el,

e) az aján lat te võ a pá lyá za ti el já rás ra vo nat ko zó ti tok -
tar tá si sza bá lyo kat meg sér tet te,

f) az aján lat te võ nem tett rész le tes és kö te le zõ ere jû
jog nyi lat ko za tot az aján la tá val kap cso lat ban, vagy nem
vál lalt aján la ti kö tött sé get, vagy

g) az aján lat az a)–f) pon tok ban fog lal ta kon túl me nõ en
egyéb ként nem fe lel meg a pá lyá za ti ki írás ban vagy a jog -
sza bá lyok ban fog lal tak nak.

(2) Az (1) be kez dés a)–f) pont ja i ban fog lal tak tekinte -
tében hi ány pót lás nak he lye nincs.

(3) Az (1) be kez dés g) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te -
lek alap ján az aján lat lé nye gét nem érin tõ for mai ok  miatti
hi á nyos ság ön ként vagy a ki író fel hí vá sá ra pó tol ha tó.

(4) Az aján lat ér vé nyes sé gét a ki író a hi ány pót lás ra ren -
del ke zés re álló idõ tar tam utol só nap ját köve tõen ál la pít ja
meg.

20.  §

Az ér vény te len aján la tot be nyúj tó aján lat te võ a pá lyá -
za ti el já rás ban, il let ve an nak to váb bi sza ka szá ban nem
 vehet részt.

Az ajánlatok bontása és értékelése

21.  §

(1) A pá lyá za ti fel hí vás ban az aján la tok be nyúj tá sá ra
meg ha tá ro zott ha tár idõ ben be ér ke zett aján la tot tar tal ma zó 
zárt bo rí té kok bon tá sa – ki vé ve a 25.  §-ban fog lalt ese tet –
zárt kör ben tör té nik a (2) be kez dés sze rint.

(2) Az aján la tok bon tá sát a for ga lom ké pes rész vé nyek
ér té ke sí té si el já rá sá nak le bo nyo lí tá sá val meg bí zott, ille tõ -
leg az ér té ke sí té si ta nács adó ki vá lasz tá sá ra irá nyu ló el já -
rás le bo nyo lí tá sá val meg bí zott sze mély vég zi köz jegy zõ
je len lé té ben.

(3) Az aján la tok bon tá sá ról és is mer te té sé rõl a for ga -
lom ké pes rész vé nyek ér té ke sí té si el já rá sá nak le bo nyo lí tá -
sá val meg bí zott, ille tõ leg az ér té ke sí té si ta nács adó ki vá -
lasz tá sá ra irá nyu ló el já rás le bo nyo lí tá sá val meg bí zott sze -
mély köz jegy zõi ok ira tot ké szít tet, amely ben a köz jegy zõ

a) ta nú sít ja, hogy az aján la tot tar tal ma zó zárt bo rí té kok 
fel bon tá sa a vo nat ko zó sza bá lyok nak meg fele lõen tör tént,

b) rög zí ti, hogy az aján lat meg fe lelt-e a ki írás sze rin ti
for mai, ala ki kö ve tel mé nyek nek,

c) rög zí ti az aján lat bí rá la ti sor szá mát és az aján la tok
da rab szá mát,

d) rög zí ti az aján la tot tar tal ma zó zárt bo rí té kok fel bon -
tá sa kor, il let ve is mer te té se kor be je len tett ki fo gá so kat és
ész re vé te le ket, és

e) a ki író ké ré sé re rög zí ti, hogy a pá lyá zat anya gá ból
egy pél dányt meg õr zés re át vett.

22.  §

(1) A be nyúj tott aján la to kat a ki író ál tal ki je lölt ér té ke lõ
bi zott ság vé le mé nye zi és az el bí rá lás ra vo nat ko zó ja vas la -
tot in do ko lás sal együtt – dön tés re – a va gyon ke ze lõ elé
ter jesz ti.

(2) Az ér té ke lõ bi zott ság az aján la tok fel bon tá sa után
fel vi lá go sí tást kér het az aján lat te võk tõl an nak ér de ké ben,
hogy az aján la tok ér té ke lé se, il let ve össze ha son lí tá sa el vé -
gez he tõ le gyen.

(3) Az ér té ke lõ bi zott ság a (2) be kez dés alap ján fel tett
kér dé se it, il let ve azok ra az érin tett aján lat te võ ál tal adott
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vá la szo kat az ér té ke lõ bi zott ság és az aján lat te võ írás ban
rög zí ti és ha la dék ta la nul meg kül di az aján lat te võk nek az
aján lat te võ re tör té nõ uta lás nél kül.

(4) Az ér té ke lõ bi zott ság és a ki író a pá lyá za ti ki írás ban
meg ha tá ro zott szem pon tok sze rint meg vizs gál ja az aján -
lat te võk al kal mas sá gát a szer zõ dés tel je sí té sé re, és en nek
so rán el len õriz he ti a csa tolt do ku men tu mok és ira tok ere -
de ti sé gét.

(5) Az ér té ke lõ bi zott ság az aján la tok össze ha son lí tá sát
és rang so ro lá sát a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott szem -
pon tok és sú lyo zás, vagy – a ki író dön té se sze rint – pon to -
zá sos vagy egyéb ér té ke lé si rend szer alap ján vég zi.

(6) Az ér té ke lõ bi zott ság in do kolt eset ben, az e ren de -
let ben meg ha tá ro zott össze fér he tet len sé gi és ti tok tar tá si
sza bá lyok meg fe le lõ al kal ma zá sá val, va la mely kér dés
meg íté lé sé hez füg get len szak ér tõ köz re mû kö dé sét ve he ti
igény be.

23.  §

(1) A ki író az aján lat te võ aján la tá nak lé nye gét nem
érintõ, for mai ok ból hi bás (hi á nyos) aján lat ese té ben le -
hetõ séget ad hat a hi á nyos sá gok pót lá sá ra.

(2) Az aján lat lé nye gét nem érin tõ for mai oko kat, a
 pótolható hi á nyo kat, va la mint a hi ány pót lás ha tár ide jét a
pá lyá za ti ki írás tar tal maz za az zal, hogy a hi ány pót lás ra
ren del ke zés re álló idõ tar tam nem le het ke ve sebb mint a
 hiánypótlási fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 3 mun ka -
nap, és nem le het több mint 10 mun ka nap.

24.  §

(1) Az ér té ke lõ bi zott ság az aján la tok ér té ke lé sé rõl
jegy zõ köny vet (a továb biak ban: ér té ke lé si jegy zõ könyv)
ké szít, amely tar tal maz za leg alább

a) a pá lyá za ti el já rás rö vid is mer te té sét, a be ér ke zett
aján la tok szá mát,

b) a be ér ke zett aján la tok nak a pá lyá za ti ki írás ban köz -
zé tett szem pon tok sze rin ti rész le tes ér té ke lé sét,

c) az ér té ke lõ bi zott ság leg jobb aján lat ra vo nat ko zó
 javaslatának rész le tes in do ka it,

d) a vé tel ár, ille tõ leg a meg bí zá si díj, il let ve az aján lat
egé sze ér té ke lé sé nek szem pont ja it (ide ért ve ér té ke sí té si
el já rás ese té ben a vé tel árat be fo lyá so ló kö te le zett ség vál la -
lá so kat is),

e) az aján lat te võk ál tal aján lott biz to sí té kok (a fõ kö te -
le zett sé get biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek) ér té ke lé sét, és

f) a pá lyá za ti el já rás össze fog la ló ér té ke lé sét, az aján -
lat te võk rang so ro lá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot.

(2) Az ér té ke lé si jegy zõ köny vet az ér té ke lõ bi zott ság
min den tag ja alá írá sá val hi te le sí ti és azt az aján la tok bon -
tá sát, il let ve szük ség ese tén leg ké sõbb a hi ány pót lás ra ren -
del ke zés re álló idõ tar tam utol só nap ját kö ve tõ ti zen ötö dik
na pon meg kül di a Kor mány ré szé re.

(3) Az ér té ke lé si jegy zõ könyv höz csa tol ni kell a pá lyá -
za ti fel hí vást és a rész le tes tá jé koz ta tót, az aján la tok bon tá -

sá ról ké szült jegy zõ könyv és a be ér ke zett aján la tok
egy-egy ere de ti pél dá nyát, va la mint az ér té ke lõ bi zott ság
tag já nak eset le ges kü lön vé le mé nyét.

25.  §

(1) A pá lyá za ti el já rás le zá rá sát meg elõ zõ en, a ki író
dön té se alap ján ár tár gya lást le het tar ta ni, amely re meg kell 
hív ni az ér vé nyes aján la tot be nyúj tott, az elõ mi nõ sí té si
sza kasz ban meg fe lelt va la mennyi aján lat te võt.

(2) Ha a pá lyá za ti el já rás so rán, az aján lat té tel re nyit va
álló ha tár idõ ben csak egy ér vé nyes aján lat ér ke zett és az
meg fe lel az elõ mi nõ sí té si fel té te lek nek, a ki író az aján lat -
te võt – az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ár tár gya lás
 helyett – aján la tá nak a vé tel ár te kin te té ben tör té nõ mó do -
sí tá sá ra hív hat ja fel.

(3) Azok az aján lat te võk, akik az elõ mi nõ sí tés so rán
 érvényes aján la tot tet tek és ez zel jo got is sze rez tek a pá -
lyá zat má so dik for du ló já ban tör té nõ rész vé tel re, kö zös
aján la tot is be nyújt hat nak, azaz aján lat te või kö zös sé get
(kon zor ci um) hoz hat nak lét re.

(4) Az (1) vagy a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti el já -
rás so rán az aján lat te võ – a ki író ál tal meg ha tá ro zott szá mú 
al ka lom mal – mó do sít hat ja az aján la tát, azon ban a ko ráb -
ban aján lott vé tel ár nem csök kent he tõ, és a mó do sí tott
aján lat nak is meg kell fe lel nie a pá lyá za ti ki írás ban meg -
ha tá ro zott va la mennyi fel té tel nek.

(5) Az aján lat te võt a mó do sí tott aján la ta a 16.  §-ban fog -
lal tak sze rint meg ha tá ro zott idõ pon tig köti.

(6) Az (1) vagy a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti el já -
rást köve tõen a ki író is mé tel ten el vég zi az aján la tok rang -
so ro lá sát.

Az ajánlatok elbírálása

26.  §

(1) Az aján la tok el bí rá lá sá ról az ér té ke lõ bi zott ság
 javaslatának mér le ge lé sé vel a ki író dönt.

(2) A mér le ge lés ke re té ben a ki író figye lembe ve szi a
24.  § (3) be kez dé se sze rin ti, az ér té ke lõ bi zott ság ja vas la -
tá ra vo nat ko zó kü lön vé le ményt.

(3) Az aján la tok kö zül az összes sé gé ben leg ked ve zõbb
fel té te le ket kí ná ló, meg ala po zott aján lat mel lett kell dön -
te ni, fel té ve, hogy – ér té ke sí té si el já rás ese tén – an nak
 elfogadása nem jár va gyon vesz tés sel.

(4) A pá lyá za ti ki írás ban kö zölt bí rá la ti szem pon tok kal
el len té tes dön tés nem hoz ha tó.

(5) Ha a pá lyá za ti ki írás más ként nem ren del ke zik, az
aján la to kat a be nyúj tás ra nyit va álló idõ tar tam utol só nap -
ját kö ve tõ nap tól szá mí tott har minc na pon be lül kell el -
bírál ni.

(6) Az el bí rá lá si ha tár idõt a ki író egy al ka lom mal leg fel -
jebb har minc nap pal meg hosszab bít hat ja, azon ban a meg -
hosszab bí tott ha tár idõ sem ha lad hat ja meg a be nyúj tás ra
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nyit va álló idõ tar tam utol só nap ját kö ve tõ nap tól szá mí tott
ki lenc ven na pot.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti ha tár idõ-meg hosszab bí tás ról 
a ki író köz vet le nül írás ban tá jé koz tat ja az összes ajánlat -
tevõt.

A pályázat eredménytelensége

27.  §

(1) A ki író a pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít ja, ha
a) nem ér ke zett ér vé nyes aján lat,
b) a be nyúj tott aján la tok egyi ke sem fe lel meg a pá lyá -

za ti ki írás ban fog lalt fel té te lek nek,
c) a ki író a 32.  § sze rint az el já rást ér vény te len nek nyil -

vá ní tot ta,
d) a leg jobb ér vé nyes aján lat el fo ga dá sa – ér té ke sí té si

el já rás ese té ben – je len tõs va gyon vesz tés sel jár na, vagy
e) a ki író a szer zõ dés meg kö té sé re, ille tõ leg teljesíté -

sére kép te len né vá lik.

(2) Az ér vény te len pá lyá za ti el já rás alap ján vagy az
e ren de let ben fog lalt sza bá lyok meg sér té sé vel kö tött szer -
zõ dés sem mis.

A pályázat eredménye

28.  §

(1) A ki író a pá lyá zat ered mé nyét az el bí rá lást köve tõen
ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb nyolc na pon be lül írás ban
köz li va la mennyi aján lat te võ vel.

(2) A ki író a pá lyá zat ered mé nyét a pá lyá za ti fel hí vás sal 
azo nos mó don és he lyen te szi köz zé, a 7.  §-ban fog lal tak
meg fe le lõ al kal ma zá sá val.

A szerzõdéskötés szabályai

29.  §

(1) A ki író az EBP for ga lom ké pes rész vé nye i nek adás -
vé te lé rõl  szóló szer zõ dést, ille tõ leg az ér té ke sí té si ta nács -
adói fel ada tok el lá tá sá ra vo nat ko zó meg bí zá si szer zõ dést
a pá lyá zat nyer te sé vel köti meg.

(2) A ki író az (1) be kez dés sze rin ti szer zõ dést a 28.  §
(1) be kez dé se sze rin ti ér te sí tést köve tõen a le he tõ leg rö vi -
debb idõn be lül, de leg ké sõbb az ér te sí tés kéz hez vé te lét
kö ve tõ 30. na pig köti meg.

(3) Ha a pá lyá za ton nyer tes aján lat te võ vissza lép, a
szer zõ dés kö tés meg hi ú sul, a szer zõ dés alá írá sa után a
szer zõ dõ fél (a ko ráb bi aján lat te võ) a szer zõ dés ben fog lal -
ta kat nem tel je sí ti és ezért a ki író a szer zõ dés tõl el áll, vagy
a szer zõ dés alá írá sa után a szer zõ dõ fe lek a szer zõ dést
meg szün tet ték vagy fel bon tot ták, a ki író

a) a so ron kö vet ke zõ aján lat te võ vel szer zõ dést köt het,
vagy

b) az aján la ti kö tött ség le jár ta után új pá lyá za tot ír hat ki.

Összeférhetetlenségi szabályok

30.  §

(1) Az aján la tok ér té ke lé sé ben és el bí rá lá sá ban nem
vehe t részt

a) az aján la tot be nyúj tó ter mé sze tes sze mély és an nak
kép vi se lõ je, al kal ma zott ja, fog lal koz ta tott ja, al kal ma zó ja
és fog lal koz ta tó ja,

b) az aján la tot be nyúj tó jogi sze mély vagy jogi sze mé -
lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság kép vi se lõ je, tu laj do no sa,
tag ja, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, al kal ma zott ja vagy mun ka -
vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony alap ján foglalkoz -
tatottja,

c) an nak a jogi sze mély nek vagy jogi sze mé lyi ség
 nélküli gaz da sá gi tár sa ság nak a kép vi se lõ je, ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõ je, al kal ma zott ja (fog lal koz ta tott ja), amely ben az 
aján lat te võ köz vet len vagy köz ve tett be fo lyás sal rendel -
kezik, ille tõ leg amely nek az aján lat te võ tu laj do no sa, tag ja,

d) az a)–c) pont ban meg je lölt sze mé lyek kö ze li hoz zá -
tar to zó ja [a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 685.  § b) pont], és

e) aki tõl bár mely ok ból az ügy tár gyi la gos meg íté lé se
nem vár ha tó el (el fo gult ság).

(2) Az aján la tok ér té ke lé sé ben és el bí rá lá sá ban részt
 vevõ ha la dék ta la nul be je len ti a ki író nak, ha vele szem ben
bár mi lyen össze fér he tet len sé gi ok áll fenn.

(3) Ha az (1) és (2) be kez dés ben fog lal tak kal kap cso la -
to san vita áll fenn, az össze fér he tet len ség kér dé sé ben a
 kiíró dönt.

(4) Ha az össze fér he tet len sé gi ok a ki író ra vagy a ki író
meg bí zá sa alap ján vagy kép vi se le té ben el já ró sze mély re
néz ve áll fenn, ak kor a ki író fe lett mun kál ta tói jo go kat
gya kor ló sze mély, ille tõ leg a ki író meg bí zá sa alap ján vagy 
kép vi se le té ben el já ró sze mély ese té ben a meg bí zó felet -
tese dönt.

31.  §

Ha a pá lyá za ti el já rás bár mely részt ve võ je össze fér he -
tet len sé get ész lel, kö te les ezt a 30.  § (3) be kez dé se, ille tõ -
leg (4) be kez dé se sze rin ti sze mély nek vagy tes tü let nek  ha -
ladéktalanul be je len te ni.

A pályázat érvénytelensége

32.  §

(1) A pá lyá za ti el já rás ér vény te len (és ez zel együtt ered -
mény te len), ha

a) a pá lyá zat ér té ke lé se vagy el bí rá lá sa so rán meg sér -
tet ték az össze fér he tet len sé gi sza bá lyo kat, vagy

b) va la mely aján lat te võ az el já rás tisz ta sá gát vagy
a töb bi aján lat te võ ér de ke it sú lyo san sér tõ cse lek ményt
kö ve tett el.

(2) Az ér vény te len sé get a ki író ál la pít ja meg.
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(3) Ha a ki író meg íté lé se sze rint az aján lat te võ jog sza -
bály el le nes vagy a pá lyá za ti ki írás ban fog lal tak sze rin ti
 eljárást sér tõ cse lek mé nye nem sér ti sú lyo san a pá lyá za ti
el já rás tisz ta sá gát vagy a töb bi aján lat te võ ér de ke it, ak kor
– a pá lyá za ti el já rás ér vény te len né nyil vá ní tá sa he lyett –
az adott aján lat te võ aján la tát nyil vá nít ja ér vény te len nek.

Titoktartási szabályok

33.  §

(1) A ki író a pá lyá za ti el já rás ra vo nat ko zó ti tok tar tá si
sza bá lyo kat a (2)–(5) be kez dés sze rint ha tá roz za meg.

(2) Az aján lat te võ a 29.  § sze rin ti szer zõ dés kö té sig, ille -
tõ leg a 25.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tár gya lás
kez de té ig aján la ta tar tal mát ti tok ban tart ja és a pá lyá za ti
el já rás be fe je zé sét köve tõen is üz le ti ti tok ként meg õr zi
a ki író ál tal ren del ke zé sé re bo csá tott té nye ket, ada to kat,
in for má ci ó kat.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett ség nem
vo nat ko zik

a) a fi nan szí ro zó hi tel in té ze tek kel,
b) kon zor ci á lis aján lat ese tén a kon zor ci u mi részt ve -

võk kel,
c) az aján lat te võ meg ha tal ma zott jogi kép vi se lõ jé vel, és
d) az aján lat el ké szí té sé hez az aján lat te võ ál tal igény be

vett, fel ha tal ma zás sal ren del ke zõ egyéb szak ér tõ vel
 való kap cso lat ra az zal, hogy a ti tok tar tá si kö te le zett ség az
a)–d) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek re és szer ve ze -
tek re, ille tõ leg ezek ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i re, fel ügye lõ
 bizottsági tag ja i ra és al kal ma zot ta i ra (fog lal koz ta tott ja i ra)
is ki ter jed.

(4) Ha a pá lyá za ti el já rás ra vo nat ko zó ti tok tar tá si sza bá -
lyo kat

a) az aján lat te võ, vagy
b) olyan sze mély vagy szer ve zet, amely az aján lat te võ -

vel olyan kap cso lat ban van, hogy az ál ta la meg ho zott üz -
leti dön té sek ha tás sal le het nek az aján lat te võ dön té se i re,
vagy az aján lat te võ dön té sei ha tás sal le het nek e sze mély
dön té se i re,
meg sér tet te, a ki író az adott aján lat te võ aján la tát érvény -
telennek nyil vá nít hat ja.

(5) A ki író kö te les
a) a pá lyá za tok 21.  § sze rin ti bon tá sá ig az aján lat te võk

szá mát, és
b) az aján la tok 26.  § sze rin ti el bí rá lá sig, ille tõ leg a

25.  § (1) be kez dé se sze rint tár gya lás kez de té ig az aján -
latok tar tal mát
tit ko san ke zel ni, ar ról fel vi lá go sí tást sem a pá lyá za ton
részt ve võk nek, sem har ma dik sze mé lyek nek nem ad.

34.  §

A ki író kö te les az ér té ke sí té si el já rás do ku men tu ma it
– jog sza bály el té rõ ren del ke zé se, hi á nyá ban – a pá lyá za ti

el já rás le zá rá sá nak nap já tól szá mí tott leg alább öt évig, de
leg ké sõbb ad dig az idõ pon tig meg õriz ni, amed dig a fe lek
bár me lyi ké nek jo gos ér de ke meg kí ván ja, az zal, hogy egy -
út tal azok ba a jog sza bály alap ján el len õr zé si jog gal ren -
del ke zõ szer vek ré szé re be te kin tést en ged.

Záró rendelkezés

35.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
 hatályba.

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

A Kormány
43/2008. (II. 29.) Korm.

r e n d e l e t e

az egyes egészségbiztosítási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról

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
d) pont já ban, va la mint 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) és zs) 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 Kor mány a kö vet -
ke zõ ket 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 ról  szóló 361/2006. 
(XII. 28.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.) 2.  §-a a
kö vet ke zõ (7)–(8) be kez dés sel egé szül ki:

„(7) Az egész ség ügyi szol gál ta tók fenn tar tó i nak (tu laj -
do no sa i nak) a Tv. 5/A.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti meg -
ál la po dá sa ak kor ered mé nyez he ti az egész ség ügyi szol -
gál ta tók el lá tá si te rü le té nek a ré gió ha tá ron tör té nõ túl ter -
jesz ke dé sét, ha azt el lá tá si ér dek in do kol ja. Az el lá tá si ér -
dek fenn ál lá sát az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis
szer ve ál la pít ja meg a meg ál la po dás kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott 15 na pon be lül.

(8) Az el lá tá si te rü let nek a Tv. 5/A.  §-ának (1)–(3) be -
kez dé se alap ján tör té nõ mó do sí tá sa tár gyá ban az
ÁNTSZ-nek az el lá tá si te rü letet át ve võ szol gál ta tó szék he lye
sze rint ille té kes re gi o ná lis szer ve jár el. Az el lá tá si ér dek
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fenn ál lá sa, il let ve az el lá tá si te rü let mó do sí tá sa tárgyá ban
hozott ha tá ro za tot meg kell kül de ni az ÁNTSZ-nek az átad ó 
szol gál ta tó szék he lye sze rint ille té kes re gi o ná lis szer ve
részé re.”

2.  §

(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: R.) 25/A.  §-ának 
(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az el szá mo lá si nyi lat ko za tot
a) kú ra sze rû el lá tás ese tén a tel je sít mény-el szá mo lás

szem pont já ból egy el lá tá si eset nek mi nõ sü lõ el lá tás be fe -
je zé se kor,

b) in jek ci ós kúra, in fú zi ós kúra, kö tö zés, gyógy tor na
ke ze lés, fi zi kot he rá pi ás ke ze lés ese tén a teljesítmény-
 elszámolás szem pont já ból egy el lá tá si eset nek mi nõ sü lõ
el lá tás be fe je zé se kor, de leg alább ha von ta
ki kell ál lí ta ni és át ad ni a biz to sí tott nak.”

(2) Az R. 25/A.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) Az egész ség ügyi szol gál ta tó nak nem kell el szá mo -
lá si nyi lat ko za tot ki ál lí ta nia és át ad nia a biz to sí tott ré szé re

a) az el lá tást köve tõen a be teg köz vet len je len lé tét nem
igény lõ di ag nosz ti kai vizs gá lat ese tén,

b) moz gó szak or vo si szol gá lat ál tal vég zett el lá tás ese tén,
c) szö vet ta ni vizs gá lat és ci to ló gi ai vizs gá lat ese tén.”

3.  §

A vá ró lis ta alap ján nyújt ha tó el lá tá sok rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 8/2008. (I. 23.) Korm. ren de let 6.  §-a (2) be -
kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tó az R. 13/B.  § (1) és
(3) be kez dé se sze rin ti je len té se ket elsõ al ka lom mal
– 2008. feb ru ár és már ci us hó nap vo nat ko zá sá ban együt te -
sen – 2008. áp ri lis 15-ig kül di meg az Egész ség biz to sí tá si
Fel ügye let nek. A 13/B.  § (7)–(8) be kez dé sé ben fog lal ta kat 
elsõ al ka lom mal a 2008. már ci us hó nap ada ta i ról tör té nõ
je len tés vo nat ko zá sá ban kell al kal maz ni.”

4.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) A Vhr. 2.  §-a e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott
(7)–(8) be kez dé sé nek ren del ke zé se it az e ren de let ha tály -
ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ ügyek re is al kal maz ni kell
az zal, hogy a ha tár idõ szá mí tá sa e ren de let hatálybalépé -
sének nap ján kez dõ dik.

(3) E ren de let 2008. má jus 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(4) Az e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján
a vá ró lis ta alap ján nyújt ha tó el lá tá sok rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 6. mel lék le -
té ben a „Vá ró lis ta je len tés az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye -
let ré szé re” és a „Be teg fo ga dá si lis tá ról  szóló je len tés az
Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let ré szé re” meg je lö lé sû táb -
lá zat ban az „El lá tást a be teg meg kap ta, de nem a je len tõ
in téz mény ben (és er rõl az in téz mény tu do mást szer zett)”,
va la mint „MAS” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
44/2008. (II. 29.) Korm.

r e n d e l e t e

az egészségügyi dokumentációt kezelõ jogutód nélküli
megszûnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó

szerv kijelölésérõl

A Kor mány az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó
sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997.
évi XLVII. tör vény 38.  §-ának (3) be kez dé se alap ján, az
Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat -
kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Kor mány az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó
sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997.
évi XLVII. tör vény 30.  § (4) be kez dés b) pont ja sze rin ti
adat ke ze lõ ként az Egész ség ügyi Kész let gaz dál ko dá si In -
té ze tet je lö li ki.

2.  §

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

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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III. RÉSZ
Egész ség ügyi mi nisz te ri ren de le tek 

és uta sí tá sok

Az egészségügyi miniszter
8/2008. (III. 4.) EüM

r e n d e l e t e

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történõ befogadásáról,

támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról,
javításáról és kölcsönzésérõl  szóló

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet és a gyógyászati
segédeszközök forgalmazásának, javításának,

kölcsönzésének szakmai követelményeirõl  szóló
7/2004. (XI. 23.) EüM 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 (a továb biak ban: Ebtv.) 83.  § (3) be kez -
dé sé nek b)–c) pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a
pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. 
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben –,
va la mint az Ebtv. 83.  § (4) be kez dé sé nek u) pont já 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.  § b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el -
jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás ba tör té nõ be fo ga dá sá ról, tá mo ga tás sal tör té nõ
ren de lé sé rõl, for gal ma zá sá ról, ja ví tá sá ról és köl csön zé sé -
rõl  szóló 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let (a továb biak ban: 
R1.) 1.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„c) mé ret vál to zás: a köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga -

dott ál ta lá nos for gal mi adó (a továb biak ban: áfa) össze gét
nem tar tal ma zó net tó ár (a továb biak ban: ár) vál to zat lan sá -
ga mel lett funk ci o ná li san egyen ér té kû, azo nos ter mék csa -
lád ba tar to zó esz kö zök met ri kus pa ra mé te re i ben ki fe jez -
he tõ vál to zá sa;”

(2) Az R1. 1.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal
egé szül ki, és e be kez dés ere de ti d)–h) pont ja i nak meg je lö -
lé se e)–i) pon tok ra vál to zik:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„d) mé ret-, il let ve szín vál to zat: a Gtv. 32.  § (1) be kez -

dé sé nek aa)–ab) al pont ja sze rin ti ké re lem ese té ben az azo -
nos in di ká ci ó ra be nyúj tott esz köz mû sza ki pa ra mé te re i ben 
azo nos, funk ci o ná li san egyen ér té kû, csak szín ben kü lön -
bö zõ vál to za tai, il let ve mé ret ben, ka pa ci tás ban vagy ûr tar -
tar ta lom ban kü lön bö zõ vál to za tai a már tá mo ga tott mé ret -
ka te gó ri ák ban;”

2.  §

(1) Az R1. 2.  § (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem hez a (11) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel csa tol ni kell”

(2) Az R1. 2.  § (6) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ké re lem hez csa tol ni kell az Or vos- és Kór ház tech ni -
kai In té zet (a továb biak ban: ORKI), vagy a Ma gyar Elekt -
ro tech ni kai El len õr zõ In té zet]

„c) iga zo lá sát a Gtv. 32.  §-a (1) be kez dé sé nek bh) al -
pont ja sze rin ti ké re lem, va la mint a Gtv. 32.  §-a (1) be kez -
dé sé nek aa)–ab) al pont ja sze rin ti ké re lem ben fog lalt mé -
ret-, il let ve szín vál to zat be nyúj tá sa ese tén a mé ret re, il let -
ve szín re vo nat ko zó ada to kon kí vü li pa ra mé te rek ben való
azo nos ság ról.”

(3) Az R1. 2.  § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(9) E § sze rin ti ké re lem egy gyó gyá sza ti se géd esz köz -
re vo nat ko zik, ki vé ve a mé ret- és szín vál to za tot, va la mint
a 7. szá mú mel lék let ben fog lalt esz kö zö ket.”

3.  §

(1) Az R1. 4.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ i) pont tal egé szül
ki:

[A gyó gyá sza ti se géd esz kö zök be fo ga dá sa so rán az
aláb bi szak mai szem pon to kat kell figye lembe ven ni:]

„i) a Gtv. 32.  § (1) be kez dé sé nek ab) al pont ja ese té ben a 
ké rel me zõ kö te le zett sé get vál lal a köl csön zé si te vé keny -
ség hez szük sé ges kü lön jog sza bály ban fog lalt fel té te lek
tel je sí té sé re, va la mint arra, hogy a köl csön zé si te vé keny -
ség meg kez dé sé ig a kü lön jog sza bály sze rin ti mû kö dé si
en ge délyt az OEP-hez be nyújt ja.”

(2) Az R1. 4.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül
ki:

[A gyó gyá sza ti se géd esz kö zök be fo ga dá sá nál az aláb bi
gaz da sá gi szem pon to kat kell figye lembe ven ni:]

„f) a köl csön zés be tör té nõ be fo ga dás fel té te le, hogy az
adott esz köz köl csön zé si dí já hoz – a ma xi má lis (6 hó na -
pos) köl csön zé si idõ re – szá mí tott tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás nem ér he ti el a re fe ren cia esz köz köz fi nan szí ro -
zás alap já ul el fo ga dott árá hoz szá mí tott tár sa da lom biz to -
sí tá si tá mo ga tás 70%-át, re fe ren cia esz köz árá nál ala cso -
nyabb árú ter mék ese tén a cso port ra jel lem zõ szá za lé kos
mér ték kel szá mí tott tá mo ga tás 70%-át.”

4.  §

Az R1. 7.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A (2) be kez dés ben fog lalt köl csön zé si díj el le né ben 

a szol gál ta tó nak biz to sí ta nia kell az esz köz szük ség sze -
rin ti ház hoz szál lít ását, hasz ná lat ba adá sát, üzem be he lye -
zé sét, az esz köz hasz ná la tá nak be ta ní tá sát, az esz köz
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vissza szál lí tá sát, tisz tí tá sát és fer tõt le ní té sét, az ad mi niszt -
rá ci ót, a kap cso lat tar tást, va la mint az esz kö zök ja ví tá sát,
kar ban tar tá sát és az esz köz pót lá sát.”

5.  §

(1) Az R1. 8.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az OEP ki zár ja a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ból
a gyó gyá sza ti se géd esz közt, ha]

„a) jog sza bály a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal
ren del he tõ gyó gyá sza ti se géd esz köz cso port ját meg szün -
tet te;”

(2) Az R1. 8.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) A tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ból e § alap ján
ki zárt esz köz a ki zá rást kö ve tõ két évig nem fo gad ha tó be,
ki vé ve a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki zá rás ese tét, va -
la mint a (3) be kez dés e) pont ja sze rin ti ki zá rás ese tét,
amennyi ben a ki zá rást köve tõen a Gtv. 32.  §-a (1) be kez -
dé sé nek aa)–ab) pont ja alap ján új ké re lem ke rül be nyúj -
tás ra és a ké re lem ben meg je lölt ter me lõi, im port be szer zé si 
ár alap ján kép zett ár sze rint az esz köz nem ke rül ne a
(3) be kez dés e) pont ja sze rint ki zá rás ra.”

6.  §

Az R1. 10.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat pos tai be fi ze tés sel
vagy át uta lás sal kell az OEP Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve -
ze tett 10032000-01301005-00000000 szá mú elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra be fi zet ni, mely nek ösz -
szege el sõ fo kú el já rás ese té ben]

„c) a Gtv. 32.  §-a (1) be kez dé sé nek aa), ab) és bb) al -
pont ja sze rin ti ké re lem ese té ben 700 000 Ft; a Gtv. 32.  §-a
(1) be kez dé sé nek aa)–ab) al pont ja sze rin ti ké re lem ese tén
a ké re lem ben fog lalt mé ret-, il let ve szín vál to za ton ként az
a) pont sze rin ti összeg.”

7.  §

(1) Az R1. 13.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép, va la mint a § a kö vet ke zõ új (8) be kez -
dés sel egé szül ki, és e § ere de ti (8)–(10) be kez dé se i nek
szá mo zá sa (9)–(11) be kez dé sek re vál to zik:

„(7) A 9. szá mú mel lék let sze rin ti köl csö nöz he tõ gyó -
gyá sza ti se géd esz kö zök tá mo ga tás sal tör té nõ ren de lé sé re
az (1)–(6) be kez dés ben fog lal ta kat ér te lem sze rû en al kal -
maz ni kell. A vé nyen az el ren delt köl csön zés idõ tar ta mát
is fel kell tün tet ni. Ápo lá si gyó gyá sza ti se géd esz kö zök

ese té ben a köl csön zé si idõ egy vé nyen nem ha lad hat ja
meg az egy hó na pot, a lég zés te rá pia se géd esz kö zei ese -
tében nem ha lad hat ja meg a hat hó na pot.

(8) Ápo lá si gyó gyá sza ti se géd esz kö zök kö ré ben a köl -
csön zés idõ tar ta ma egy be teg ese té ben ti zen két hó na pon
be lül mi ni mum két hét, ma xi mum há rom hó nap, mely
egy al ka lom mal to váb bi há rom hó nap pal meg hosszab bít -
ha tó.”

(2) Az R1. 13.  §-a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé szül
ki:

„(12) A köl csön zött gyó gyá sza ti se géd esz közt az OEP
ál tal meg ha tá ro zott fel épí té sû egye di azo no sí tó val kell el -
lát ni, amely a szol gál ta tó ál tal ve ze tett esz köz nyil ván tar tás 
alap ját ké pe zi.”

8.  §

(1) A gyó gyá sza ti se géd esz kö zök for gal ma zá sá nak, ja ví -
tá sá nak, köl csön zé sé nek szak mai kö ve tel mé nye i rõl  szóló
7/2004. (XI. 23.) EüM ren de let (a továb biak ban: R2.) 3.  §
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Gyó gyá sza ti se géd esz közt for gal maz ni, ja ví ta ni és
köl csö nöz ni – az (5)–(6) be kez dé sek ben fog lalt ki vé te lek -
kel – a kü lön jog sza bály sze rin ti mû kö dé si en ge déllyel
ren del ke zõ, az e ren de let 2. szá mú mel lék le té nek I. 1. és
I. 2. pont já ban fog lalt fel té te lek nek meg fe le lõ gyó gyá sza ti
se géd esz köz szak üz let ben le het.”

(2) Az R2. 3.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(8) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(6) Kü lön jog sza bály ban fog lalt ápo lá si gyó gyá sza ti
se géd esz közt köl csö nöz ni az e ren de let 2. szá mú mel lék le -
té nek III. 1–III. 3. pont já ban fog lalt fel té te lek nek meg fe le lõ, 
kü lön jog sza bály sze rin ti mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ
ápo lá si esz közt köl csön zõ köz pont ban (a továb biak ban:
köl csön zõ köz pont) le het.

(7) Gyógy szer tár ban és gyó gyá sza ti se géd esz köz szak -
üz let ben a (6) be kez dés sze rin ti köl csön zé si te vé keny ség
nem vé gez he tõ.

(8) A köl csön zõ köz pont ban a kü lön jog sza bály ban fog -
lalt va la mennyi tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal köl -
csö nöz he tõ ápo lá si gyó gyá sza ti esz köz tí pus köl csön zé -
sének le he tõ sé gét biz to sí ta ni kell.”

9.  §

Az R2. 6.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül ki,
és e § ere de ti (4)–(5) be kez dé se i nek szá mo zá sa (5)–(6) be -
kez dé sek re vál to zik:

„(4) A köl csön zött – kü lön jog sza bály sze rin ti – ápo lá si
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök meg hi bá so dá sa ese tén
– amennyi ben az esz köz hely szí ni ja ví tá sa nem lehet -
séges – a köl csön be adó kö te les a be je len tést kö ve tõ
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48 órán be lül, a hét utol só mun ka nap ján ér ke zett be je len -
tés ese tén a kö vet ke zõ hét elsõ mun ka nap ján cse re esz közt
bizto sítani.”

10.  §

Az R2. a kö vet ke zõ 6/A.  §-sal egé szül ki:

„6/A.  § Kü lön jog sza bály ban fog lalt ápo lá si gyógyá -
szati se géd esz köz köl csön be adá sa ese té ben a 6.  §-ban
fog lal ta kon túl a köl csön be adó biz to sít ja

a) te le fo nos ügy fél szol gá lat mû köd te té sét,
b) az esz köz nek a köl csön zé si igény be ér ke zé sé tõl szá -

mí tott 48 órán be lül, a hét utol só mun ka nap ján ér ke zett be -
je len tés ese tén a kö vet ke zõ hét elsõ mun ka nap ján tör té nõ
ház hoz szál lí tá sát,

c) a be teg ott ho ná ban az esz köz üzem be he lye zé sét és
hasz ná la tá nak be ta ní tá sát,

d) az esz köz vissza szál lí tá sát,
e) az ügy fél szol gá lat ke re té ben mun ka idõ ben a szak mai

ta nács adást.”

11.  §

Az R2. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7.  § (1) A for gal ma zó nak a mû kö dé si en ge dé lyét a
szak üz let ben és a köl csön zõ köz pont ban kell tar ta nia.

(2) A fo gyasz tó vagy meg ha tal ma zott ja a szak üz let ben
és a köl csön zõ köz pont ban szó ban vagy írás ban pa naszt
te het. A pa naszt ha la dék ta la nul meg kell vizs gál ni.

(3) A fo gyasz tó írás be li pa na szát – két pél dány ban, az
üz let he lye sze rint ille té kes Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat (a továb biak ban: ÁNTSZ) kis tér sé -
gi (fõ vá ro si ke rü le ti) in té ze te ál tal hi te le sí tett szá mo zott
ol da lú – vá sár lók köny vé ben te he ti meg. A vá sár lók köny -
vét a for gal ma zó kö te les a szak üz let ben és köl csön zõ köz -
pont ban jól lát ha tó és hoz zá fér he tõ he lyen el he lyez ni.

(4) A szak üz let ben és köl csön zõ köz pont ban a fo gyasz -
tót jól lát ha tó an és ol vas ha tó an tá jé koz tat ni kell ar ról,
hogy pa na szá val a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság
köz pon ti szer vén és a szak üz let, a köl csön zõ köz pont, il -
let ve a gyár tó mû hely he lye sze rint ille té kes re gi o ná lis fel -
ügye lõ sé ge ken (a továb biak ban: fel ügye lõ ség), va la mint
az ÁNTSZ a szak üz let, a köl csön zõ köz pont, il let ve a
gyár tó mû hely he lye sze rint ille té kes kis tér sé gi (fõ vá ro si
ke rü le ti) in té ze tén kí vül a te rü le ti gaz da sá gi ka ma rák mel -
lett mû kö dõ bé kél te tõ tes tü let hez is for dul hat. A tá jé koz ta -
tón fel kell tün tet ni e szer ve ze tek cí mét és te le fon szá mát.
A fen ti in for má ci ó kat nagy be tûs, kont rasz tos írás mód dal
is hoz zá fér he tõ vé kell ten ni.

(5) A (4) be kez dés sze rint köz zé tett in for má ci ó ról a va -
kok és gyen gén lá tók ré szé re szó be li tá jé koz ta tást kell
adni.

(6) A fel ügye lõ ség két évre vissza me nõ leg vizs gál hat ja
a vá sár lók köny vé be tett be jegy zé se ket.

(7) A szak üz let és a köl csön zõ köz pont mû kö dé sé nek
el len õr zé sé re a kü lön jog sza bály ban fog lal tak az irány -
adóak.”

12.  §

Az R1. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel lék -
le te sze rint mó do sul.

13.  §

Az R1. 8. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel lék -
le te sze rint mó do sul.

14.  §

Az R1. 9. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá mú
mel lék le te lép.

15.  §

Az R1. 10. szá mú mel lék le te e ren de let 4. szá mú mel lék -
le te sze rint mó do sul.

16.  §

Az R2. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 5. szá mú mel lék -
le te sze rint mó do sul.

17.  §

Az R2. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 6. szá mú mel lék -
le te sze rint mó do sul.

18.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba az zal, hogy ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen
in dult el já rá sok ban, il let ve a ha tály ba lé pé sét köve tõen be -
vál tott gyó gyá sza ti se géd esz köz vé nyek ese té ben kell al -
kal maz ni.
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(2) E ren de let 4. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí tott, az
R1. 10. szá mú mel lék le té ben a „06 24 09 12 ISO-kó dú
Láb szár csonk ra csõ vá zas pro té zi sek 0–1. ak ti vi tá si szin tû
am pu tál tak ré szé re” cso port, a „06 24 09 15 Láb szár csonk -
ra csõ vá zas pro té zi sek 2–3. ak ti vi tá si szin tû am pu tál tak ré -
szé re”, a „06 24 15 12 ISO-kó dú Comb csonk ra csõ vá zas
pro té zi sek 0–1. ak ti vi tá si szin tû am pu tál tak ré szé re” cso -
port, a „06 24 15 15 ISO-kó dú Comb csonk ra csõ vá zas pro -
té zi sek 2–3. ak ti vi tá si szin tû am pu tál tak ré szé re” cso port,
a „12 21 03 03 06 ISO-kó dú Gyer mek és fel nõtt ke re kes szék
sú lyo san fo gya té kos ré szé re” cso port, a „12 21 09 ISO-kó dú
Két ke zes, hát só ke rék meg haj tá sú ke re kes szé kek (Ak tív
ke re kes szé kek)” cso port vo nat ko zá sá ban az e ren de let
sze rint meg ál la pí tott tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás kez -
dõ nap ja 2008. má jus 1-jé nél ko ráb bi idõ pont nem le het.

(3) E ren de let 4. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí tott, az R1.
10. szá mú mel lék le té ben a „06 12 09 06 03 ISO- kódú Gu mi -
szö ve tes ol dal sín nel” cso port, a „06 12 09 06 06 ISO-kó dú
Gu mi szö ve tes, sza bá lyoz ha tó moz gás ter je del mû ol dal sín -
nel, vár ha tó an 6 hé tig tar tó rögzí tés re” cso port, a
„21 45 03 ISO-kó dú hal ló já ra ti ké szü lé kek” cso port, a
„21 45 06 ISO-kó dú fül mö göt ti hal ló ké szü lé kek” cso port, 
a „21 45 15 ISO-kó dú Szem üveg szár ba épí tett és egyéb
csont ve ze té ses hal lás ja ví tó ké szü lék” cso port, a
„21 45 24 ISO-kó dú Hal lás ja ví tó ké szü lé kek ki e gé szí tõi
(egyé ni fül il leszt ékek hal lás ja ví tó ké szü lé kek hez és a hal -
ló já rat vé del mé hez)” cso port, a „21 45 27 ISO-kó dú Hal -
lás ja ví tó ké szü lé kek ener gia for rá sai és ezek tar to zé kai”
cso port, és a „21 45 30 ISO-kó dú Hal lás ja ví tó ké szü lé kek
tar to zé kai és a hal lás ja ví tás egyéb esz kö zei” cso port vo -
nat ko zá sá ban az e ren de let sze rint meg ál la pí tott tár sa da -
lom biz to sí tá si tá mo ga tás kez dõ nap ja az e ren de let
hatályba lépését kö ve tõ 30. nap nál ko ráb bi idõ pont nem
 lehet.

(4) E ren de let 2008. má jus 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 8/2008. (III. 4.) EüM rendelethez

1. Az R1. 4. szá mú mel lék le té nek az „A ké re lem azo -
no sí tó alap ada tai:” címe az „1. A ké rel me zõ ada tai:” pont -
já nak 1.3. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.3. A ké rel me zõ – az ápo lá si gyó gyá sza ti segédesz -
közök ki vé te lé vel – a gyó gyá sza ti se géd esz köz kölcsön -
zésére való al kal mas sá gát [R3. 6.  §] iga zo ló ÁNTSZ mû -
kö dé si en ge dé lye [R3. 3.  § (1) be kez dés sze rin ti gyó gyá -
sza ti se géd esz köz for gal ma zói en ge dély GYS 6 szak mai
kód dal].”

2. Az R1. 4. szá mú mel lék le té nek az „A ké re lem azo -
no sí tó alap ada tai:” cí mé nek az „1. A ké rel me zõ ada tai:”
pont ja a kö vet ke zõ 1.6. al pont tal egé szül ki:

„1.6. Ápo lá si gyó gyá sza ti se géd esz köz köl csön zé se
ese tén a ké rel me zõ kö te le zett sé get vál lal a köl csön zé si te -
vé keny ség hez szük sé ges, az R3. 6/A.  §-ában fog lalt fel té -
te lek tel je sí té sé re, va la mint arra, hogy a köl csön zé si te vé -
keny ség meg kez dé sé ig az ÁNTSZ mû kö dé si en ge délyt az
OEP-hez be nyújt ja.”

3. Az R1. 4. szá mú mel lék le té nek az „A ké re lem azo -
no sí tó alap ada tai:” cí mé nek a „2. Az esz köz azo no sí tó
ada tai:” pont ja a kö vet ke zõ 2.8. al pont tal egé szül ki:

„2.8. Az esz köz net tó be szer zé si ára fo rint ban:”

2. számú melléklet
a 8/2008. (III. 4.) EüM rendelethez

Az R1. 8. szá mú mel lék le té ben a „T 12 15 és 12 16
MOPEDEK ÉS MOTORKERÉKPÁROK” sor he lyé be a
„T 12 16 MOPEDEK ÉS MOTORKERÉKPÁROK” sor
lép.

1890 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám



 
 
 
 
5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1891 

3. számú melléklet a 8/2008. (III. 4.) EüM rendelethez 
 

„9. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez 
 

Társadalombiztosítási támogatással kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök 

I. Légzésterápia segédeszközei 
 

50% 70% 85% 100% 
ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság 

FIX FIX FIX FIX 

 04 03 LÉGZÉSTERÁPIA 
SEGÉDESZKÖZEI 

        

 04 03 18  Oxigén egységek, 
oxigén sűrítők 

            

 04 03 18 06 03  Oxigén 
koncentrátorok 

 Indikáció: 
krónikus 
obstruktív 
légúti betegség 

 Felírási jogosultság: az 
Országos Korányi TBC 
és Pulmonológiai 
Intézet szakorvosa, 
megyei pulmonológus 
szakfőorvos, a 
tüdőgondozó intézet 
főorvosa az Országos 
Korányi TBC és 
Pulmonológiai Intézet 
szakorvosának 
javaslatára, a 
pulmonológiai 
osztályok 
osztályvezető főorvosa 
és a pulmonológiai 
szakrendelések vezető 
orvosa az Országos 
Korányi TBC és 
Pulmonológiai Intézet 
szakorvosának 
javaslatára. 
 

       X 

 
II. Ápolási gyógyászati segédeszközök 
 

50% 70% 85% 100% 
ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság 

FIX FIX FIX FIX 

12 36 EMELŐ 
SEGÉDESZKÖ- 
ZÖK 

 
 
 

Felírási jogosultság: 
a beteget a 
szakellátásban ellátó 
rehabilitációs 
szakorvos, 
geriáter szakorvos, 
illetve bármelyikük 
javaslatára a háziorvos.
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50% 70% 85% 100% 
ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság 

FIX FIX FIX FIX 

 
 Megjegyzés: 
A MEP ellenőrző 
főorvosának 
ellenjegyzésével 
kölcsönözhető és 
hosszabbítható. 

 
12 36 15 Rögzített emelők       
12 36 15 03 Betegemelő kádhoz Indikáció: 

önállóan 
helyváltoz- 
tatásra* 
átmenetileg 
képtelen 
betegek 
részére. 

 

   X  

18 12 ÁGYAK Indikáció:  
 
önállóan 
helyzetváltoz-
tatásra** 
átmenetileg 
képtelen 
betegek részére 
kialakult 
felfekvés vagy 
a Braden-skála 
szerinti 12 pont 
alatti esetben. 

 

Felírási jogosultság:  
a beteget a 
szakellátásban ellátó 
rehabilitációs 
szakorvos, 
traumatológus 
szakorvos, 
gyermekgyógyász 
szakorvos, 
belgyógyász szakor- 
vos, onkológus 
szakorvos, geriáter 
szakorvos, illetve 
bármelyikük 
javaslatára a háziorvos.

 
Megjegyzés: 
A MEP ellenőrző 
főorvosának 
ellenjegyzésével 
kölcsönözhető és 
hosszabbítható. 

 
 

    

18 12 04 Ágyak és 
lecsatolható 
ágydeszkák/matrac
alátámasztó platók, 
nem igazíthatók 

Matraccal 
együtt írható 
fel. 

   X  

18 12 07 Ágyak és 
lecsatolható 
ágydeszkák/matrac
alátámasztó platók, 
kézi igazítással 

Matraccal 
együtt írható 
fel. 

 

Fixesítve a 18 12 04–hez 
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50% 70% 85% 100% 
ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság 

FIX FIX FIX FIX 

18 12 10 Ágyak és 
lecsatolható 
ágydeszkák/matrac
alátámasztó platók 
motoros igazítással 

Matraccal 
együtt írható 
fel. 

 

Fixesítve a 18 12 04–hez 

18 12 18 Matracok és 
matracborítások 

      

18 12 18 03 Matracok       
18 12 18 03  Felfekvési fekélyek 

megelőzését 
szolgáló matracok 
és matracborítások  

    X  

 
  * Önállóan helyváltoztatásra képtelen: önállóan felülni, állni és járni képtelen. 
** Önállóan helyzetváltoztatásra képtelen: önállóan ágyban megfordulni, felülni képtelen. 
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4. számú melléklet a  8/2008. (III. 4.) EüM rendelethez 
  
1. Az R1. 10. számú mellékletében a  
„ 

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság 50% 70% 85% 95% 100% 
    FIX FIX FIX FIX FIX] 

 02  KÖTSZEREK  Indikáció: kiterjedt 
ulcus cruris, 
chronicus sipoly,  
II–IV. stádiumú 
decubitus, fekélyek, 
égési sebek, 
krónikus diabeteses 
sebek, tumoros 
sebek, fertőzött 
krónikus traumás 
sebek. Stomával élő 
részére, 
amennyiben 
stomaterápiás 
eszközzel 
kielégítően nem 
látható el. Az orvosi 
dokumentációban a 
felírás indokát is 
rögzíteni kell. 
Tracheostoma, 
rögzítésére és 
tracheostoma 
alaplapként. Kock 
reservoir esetén  
02 03 03 ISO-kódú 
filmkötszerek, a 
02 12 03 ISO kódú 
hydrokolloidok, a 
02 24 03 ISO-kódú 
mull lapok, a  
02 33 03 ISO-kódú 
nedvszívó 
sebpárnák, a  
02 36 ISO-kódú 
ragtapaszok és a  
02 39 ISO-kódú 
kötésrögzítők 
mennyiségi 
korlátozás nélkül a 
szükségletnek 
megfelelő 
mennyiségben 
írhatók fel. A 
legnagyobb kötszer 
méretét meghaladó 
sebnagyság esetén a 
legnagyobb kötszert 
meghaladó, de csak 

 Felírási 
jogosultság: sebész, 
érsebész, 
gyermeksebész, 
traumatológus, 
onkológus, 
bőrgyógyász, 
ortopéd, 
rehabilitációs,  
fül-orr-gégész 
szakorvos, vagy 
javaslatára 
háziorvos legfeljebb 
3 hónapig. 
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a seb területének 
megfelelő kötszer 
írható fel. 

„ 
szövegrész helyébe a  
„ 
 02  KÖTSZEREK Indikáció: kiterjedt 

ulcus cruris, 
chronicus sipoly,  
II–IV. stádiumú 
decubitus, fekélyek, 
égési sebek, 
krónikus diabeteses 
sebek, tumoros 
sebek, fertőzött 
krónikus traumás 
sebek. Stomával élő 
részére, 
amennyiben 
stomaterápiás 
eszközzel 
kielégítően nem 
látható el. Az orvosi 
dokumentációban a 
felírás indokát is 
rögzíteni kell. 
Tracheostoma, 
rögzítésére és 
tracheostoma 
alaplapként. Kock 
reservoir esetén  
02 03 03, 02 03 06 
és 02 03 09 ISO-
kódú filmkötszerek, 
a 02 12 03 ISO 
kódú 
hydrokolloidok, a 
02 24 03 ISO-kódú 
mull lapok, a  
02 33 03 ISO-kódú 
nedvszívó 
sebpárnák, a  
02 36 ISO-kódú 
ragtapaszok és a  
02 39 ISO-kódú 
kötésrögzítők 
mennyiségi 
korlátozás nélkül a 
szükségletnek 
megfelelő 
mennyiségben 
írhatók fel. A 
legnagyobb kötszer 
méretét meghaladó 
sebnagyság esetén a 
legnagyobb kötszert 

 Felírási 
jogosultság: sebész, 
érsebész, 
gyermeksebész, 
traumatológus, 
onkológus, 
bőrgyógyász, 
ortopéd, 
rehabilitációs,  
fül-orr-gégész 
szakorvos, vagy 
javaslatára 
háziorvos legfeljebb 
3 hónapig. 

          



 
 
 
 
1896 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám 

meghaladó, de csak 
a seb területének 
megfelelő kötszer 
írható fel. 

„ 
szöveg lép. 
 
2. Az R1. 10. számú mellékletében a 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

04 24 12 06  Tesztcsíkok  Indikáció: 
inzulinkezelésre 
szoruló diabetes 
mellitus 
Megjegyzés: *napi 
kétszeri inzulinozás 
esetén 2 doboz, 
napi háromszori 
inzulinozás esetén 
 6 doboz, intenzifi-
kált, regisztráltan 
napi minimum 
négyszeri 
inzulinozás esetén 
9 doboz rendelhető 

 Felírási 
jogosultság: 
diabetológiai 
szakrendelés 
szakorvosa, a 
szakorvos 
javaslatára 
háziorvos 

     X     

„  
szövegrész helyébe a  
„ 
04 24 12 06  Tesztcsíkok  Indikáció: 

inzulinkezelésre 
szoruló diabetes 
mellitus 
Megjegyzés: *napi 
kétszeri inzulinozás 
esetén 2 doboz, 
napi háromszori 
inzulinozás esetén 
6 doboz, 
regisztráltan napi 
minimum négyszeri 
inzulinozás esetén 
9 doboz rendelhető 

 Felírási 
jogosultság: 
diabetológiai 
szakrendelés 
szakorvosa, a 
szakorvos 
javaslatára 
háziorvos 

     X     

„ 
szöveg lép. 
 
 
3. Az R1. 10. számú mellékletében a 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

06 12 03 18 15  Egyedi méretvétel 
alapján készített 
merev betétek 

 Indikáció: pes 
planovalgus esetén 
18 éves kor alatti 
betegnek 

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 
szakorvos 

 X         

 06 12 03 18 18  Egyedi méretvétel 
alapján készített 

 Indikáció: pes 
planus congenitus, 

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 

 X         



 
 
 
 
5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1897 

félmerev betétek pes planus, pes 
calcaneovalgus 
esetén 18 éves kor 
alatti betegnek 

szakorvos 

 06 12 03 18 21  Egyedi méretvétel 
alapján készített 
variálható betétek 

 Indikáció: pes 
planus esetén 18 
éves kor alatt 
betegnek 

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 
szakorvos 

 X         

„ 
 
szövegrész helyébe a  
„ 
06 12 03 18 15  Egyedi méretvétel 

alapján készített 
merev betétek 

 Indikáció: pes 
planovalgus esetén  

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 
szakorvos 

 X         

 06 12 03 18 18  Egyedi méretvétel 
alapján készített 
félmerev betétek 

 Indikáció: pes 
planus congenitus, 
pes planus, pes 
calcaneovalgus 
esetén  

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 
szakorvos 

 X         

 06 12 03 18 21  Egyedi méretvétel 
alapján készített 
variálható betétek 

 Indikáció: pes 
planus esetén  

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 
szakorvos 

 X         

„ 
szöveg lép. 
 
 
4. Az R1. 10. számú mellékletében a 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

06 12 09 06 03  Gumiszövetes 
oldalsínnel 

 Indikáció: 
térdízületi 
instabilitás 

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 
szakorvos, 
traumatológus 
szakorvos, 
rehabilitációs 
szakorvos, 
gyermeksebész 
szakorvos 

   X       

 06 12 09 06 06  Gumiszövetes, 
szabályozható 
mozgásterjedelmű 
oldalsínnel, 
várhatóan 6 hétig 
tartó rögzítésre 

 Indikáció: 
térdízületi 
instabilitás 
(várhatóan 6 hétig 
tartó rögzítésre) 

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 
szakorvos, 
traumatológus 
szakorvos, 
rehabilitációs 
szakorvos, 
gyermeksebész 
szakorvos 

   X       

„ 
szövegrész helyébe a  
„ 
06 12 09 06 03  Gumiszövetes 

oldalsínnel 
 Indikáció: 
térdízületi 
instabilitás 

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 
szakorvos, 
traumatológus 

    X     
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szakorvos, 
rehabilitációs 
szakorvos, 
gyermeksebész 
szakorvos 

 06 12 09 06 06  Gumiszövetes, 
szabályozható 
mozgásterjedelmű 
oldalsínnel, 
várhatóan 6 hétig 
tartó rögzítésre 

 Indikáció: 
térdízületi 
instabilitás 
(várhatóan 6 hétig 
tartó rögzítésre) 

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 
szakorvos, 
traumatológus 
szakorvos, 
rehabilitációs 
szakorvos, 
gyermeksebész 
szakorvos 

    X     

„ 
szöveg lép. 
 
 
5. Az R1. 10. számú melléklete a 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

12 21 03 03  Gyermek és felnőtt 
kerekes szék 

 Indikáció: 
mozgássérült, vagy 
önálló mozgásra 
nem képes 
gyermekek és 
felnőttek részére, 
akik különféle 
megtámasztást, 
rögzítést igényelnek 
a szállításukhoz  
(a testtámasztó 
rendszer elemei a 
növekedés 
függvényében 
utánállíthatók, a 
gyermek részére 
hosszú idejű 
használatot 
biztosít). 
Megjegyzés:  
* 18 éves kor alatt a 
kihordási idő  
36 hónap 

 Felírási 
jogosultság: 
rehabilitációs 
szakorvos, ortopéd 
szakorvos, 
neurológus 
szakorvos, 
idegsebész 
szakorvos, 
gyermeksebész 
szakorvos 

     X     

 „ 
 
szövegrészt követően a  
„ 
12 21 03 03 03  Gyermek és felnőtt 

kerekes szék 
 Indikáció: 
mozgássérült, vagy 
önálló mozgásra 
nem képes 
gyermekek és 
felnőttek részére, 
akik különféle 
megtámasztást, 

 Felírási 
jogosultság: 
rehabilitációs 
szakorvos, ortopéd 
szakorvos, 
neurológus 
szakorvos, 
idegsebész 

     X     
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rögzítést igényelnek 
a szállításukhoz (a 
testtámasztó 
rendszer elemei a 
növekedés 
függvényében 
utánállíthatók, a 
gyermek részére 
hosszú idejű 
használatot 
biztosít). 
Megjegyzés:  
* 18 éves kor alatt a 
kihordási idő  
36 hónap 

szakorvos, 
gyermeksebész 
szakorvos 

12 21 03 03 06  Gyermek és felnőtt 
kerekes szék 
súlyosan 
mozgásfogyatékos 
részére 

 Indikáció:  
veleszületett vagy 
szerzett súlyos 
mozgásfogyatékos-
ság, 
kommunikációs 
hiányosságok 
illetve koordinációs 
zavarok esetén, 
amennyiben a beteg 
önmagát ellátni, 
önállóan tartósan 
ülni nem képes, 
mozgásához állandó 
személyi segítséget 
igényel, mozgatását 
állandó felügyelet 
mellett csak 
speciális 
kerekesszékkel 
lehet biztosítani. 
 
Megjegyzés:  
egy időben ültető 
modul nem 
finanszírozható.  

 Felírási 
jogosultság:  
megyei 
rehabilitációs 
szakfőorvos, 
országos hatáskörű 
rehabilitációs 
intézmény 
rehabilitációs 
szakfőorvosa, 
a MEP ellenőrző 
főorvosának 
ellenjegyzésével 

     X     

„ 
szöveggel egészül ki. 
 
 
6. Az R1. 10. számú mellékletében a 
 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

12 21 06  Kétkezes, 
hátsókerék- 
meghajtású kerekes 
székek  

 Indikáció: 
nagyfokú végleges 
járásnehezítettség 
esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő 
eszközzel hosszabb 
távú 
helyváltoztatásra 

 Felírási 
jogosultság: 
neurológus 
szakorvos, 
idegsebész 
szakorvos, ortopéd 
szakorvos, 
rehabilitációs 
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képtelen szakorvos, sebész 
szakorvos, 
gyermeksebész 
szakorvos, 
traumatológus 
szakorvos 

„ 
szövegrész helyébe a 
 
 „ 
12 21 06  Kétkezes, 

hátsókerék- 
meghajtású kerekes 
székek (standard)  

 Indikáció: 
nagyfokú végleges 
járásnehezítettség 
esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő 
eszközzel hosszabb 
távú 
helyváltoztatásra 
képtelen 

 Felírási 
jogosultság: 
neurológus 
szakorvos, 
idegsebész 
szakorvos, ortopéd 
szakorvos, 
rehabilitációs 
szakorvos, sebész 
szakorvos, 
gyermeksebész 
szakorvos, 
traumatológus 
szakorvos 

          

„ 
szöveg lép. 
 
 
7. Az R1. 10. számú melléklete a 
 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

12 21 06  Kétkezes, 
hátsókerék- 
meghajtású kerekes 
székek  

 Indikáció: 
nagyfokú végleges 
járásnehezítettség 
esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő 
eszközzel hosszabb 
távú 
helyváltoztatásra 
képtelen 

 Felírási 
jogosultság: 
neurológus 
szakorvos, 
idegsebész 
szakorvos, ortopéd 
szakorvos, 
rehabilitációs 
szakorvos, sebész 
szakorvos, 
gyermeksebész 
szakorvos, 
traumatológus 
szakorvos 

          

 12 21 06 03  Fix          X     
 12 21 06 06  Összecsukható               
 12 21 06 06 03  Szétszedhető  Megjegyzés: * 

gyermekek részére 
(18 éves kor alatt 
rendelhető) 

       X     

„ 
 
szövegrészt követően a  
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„ 
 
12 21 09 Kétkezes, 

hátsókerék- 
meghajtású kerekes 
székek 
(Aktív kerekes 
székek) 

 Indikáció:  
nagyfokú végleges 
járásnehezítettség 
esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő 
eszközzel hosszabb 
távú 
helyváltoztatásra 
képtelen, ha a beteg 
mentális és fizikai 
állapota alapján 
alkalmas 
mechanikus 
kerekesszék 
használatára, az 
alábbi feltételek 
teljesülése esetén. 
Öregségi nyugdíj 
korhatár alatti 
életkorban, ha a 
jogosult 
– alap-, közép- 
felsőfokú 
képzésben, 
átképzésben vesz 
részt, vagy 
– legalább 
rehabilitációs 
munkakörben 
foglalkoztatható, 
vagy 
– kiskorú 
gyermeket nevel, 
valamint 
képes standard 
kerekes székkel 
– önállóan legalább 
150 méter 
megtételére,  
– manőverezésre 
(képes 
meghatározott 
távolságot adott 
időn belül 
megtenni, képes 
jobbra-balra 
kanyarodásra, 
előre-hátra menetre, 
tengely körüli 
fordulásra), 
– 3–5%-os 
emelkedő, lejtő, 
valamint 2 cm 
magas küszöb nem 
jelent akadályt 
számára. 

 Felírási 
jogosultság:  
megyei 
rehabilitációs 
szakfőorvos, 
országos hatáskörű 
rehabilitációs 
intézmény 
rehabilitációs 
szakfőorvosa, 
a MEP ellenőrző 
főorvosának 
ellenjegyzésével  
 
Megjegyzés:  
aktív kerekes szék 
18 év felett csak 
standard kerekes 
szék felírását 
követő második 
rendeléstől, vagy 
kölcsönzésből/ 
rehabilitáló 
intézmény által 
biztosított igazolt 
fél éves standard 
kerekes szék 
használatot 
követően 
lehetséges. 

 
 

    X     
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12 21 09 03 Fix     X   
12 21 09 06 Összecsukható     X   

„ 
szöveggel egészül ki. 
 
 
8. Az R1. 10. számú mellékletében a  
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

12 21 27  Elektromos 
motorral meghajtott 
kerekes székek, 
rásegített 
kormányzással 

 Indikáció: 
nagyfokú végleges 
járásnehezítettség 
esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő 
eszközzel hosszabb 
távú 
helyváltoztatásra 
képtelen, emellett 
olyan fokú felső 
végtagi károsodása 
van, amely miatt 
mechanikus kerekes 
szék hajtására 
képtelen 
Megjegyzés: a 
vényt a beteg 
lakóhelye szerint 
illetékes MEP-nek 
ellenjegyeznie kell, 
szobai és utcai 
villamos 
működtetésű 
kerekes szék egy 
kihordási időn belül 
együttesen nem 
rendelhető 

 Felírási 
jogosultság: OORI 
rehabilitációs 
szakorvos, megyei 
rehabilitációs 
szakfőorvos, 
mozgásszervi 
rehabilitációs 
osztályvezető 
főorvos 

          

„ 
 
szövegrész helyébe a 
 
„ 
12 21 27  Elektromos 

motorral meghajtott 
kerekes székek, 
rásegített 
kormányzással 

 Indikáció: 
nagyfokú végleges 
járásnehezítettség 
esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő 
eszközzel hosszabb 
távú 
helyváltoztatásra 
képtelen, emellett 
olyan fokú felső 
végtagi károsodása 
van, amely miatt 
mechanikus kerekes 
szék hajtására 

 Felírási 
jogosultság: OORI 
rehabilitációs 
szakorvos, 
orvostudományi 
egyetemek 
mozgásszervi 
rehabilitációs 
egészségügyi 
intézeteinek 
vezetői, megyei 
rehabilitációs 
szakfőorvos, 
mozgásszervi 
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képtelen 
Megjegyzés: a 
vényt a beteg 
lakóhelye szerint 
illetékes MEP-nek 
ellenjegyeznie kell, 
szobai és utcai 
villamos 
működtetésű 
kerekes szék egy 
kihordási időn belül 
együttesen nem 
rendelhető 

rehabilitációs 
osztályvezető 
főorvos 

„ 
szöveg lép. 
 
 
9. Az R1. 10. számú melléklete a  
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

18 09 27 03  Lábtartók kerekes 
székhez 

         X     

„ 
szövegrészt követően a 
„ 
18 09 27 06  Módosított 

lábtartók aktív 
kerekes székhez 

 Indikáció: 
aktív kerekes 
székhez, 
nagyfokú végleges 
járásnehezítettség 
esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő 
eszközzel hosszabb 
távú 
helyváltoztatásra 
képtelen, ha a beteg 
mentális és fizikai 
állapota alapján 
alkalmas 
mechanikus kerekes 
szék használatára, 
az alábbi feltételek 
teljesülése esetén. 
Öregségi nyugdíj 
korhatár alatti 
életkorban, ha a 
jogosult 
– alap-, közép- 
felsőfokú 
képzésben, 
átképzésben vesz 
részt, vagy 
– legalább 
rehabilitációs 
munkakörben 
foglalkoztatható, 

 Felírási jogosultság:
megyei 
rehabilitációs 
szakfőorvos, 
országos hatáskörű 
rehabilitációs 
intézmény 
rehabilitációs 
szakfőorvosa, 
a MEP ellenőrző 
főorvosának 
ellenjegyzésével  
 
Megjegyzés:  
Kizárólag 
állapotváltozás 
esetén írható fel. 

 
 

 
  

   X     
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vagy 
– kiskorú 
gyermeket nevel, 
valamint 
képes standard 
kerekes székkel 
– önállóan legalább 
150 méter 
megtételére,  
– manőverezésre 
(képes 
meghatározott 
távolságot adott 
időn belül 
megtenni, képes 
jobbra-balra 
kanyarodásra, 
előre-hátra menetre, 
tengely körüli 
fordulásra), 
– 3–5%-os 
emelkedő, lejtő, 
valamint 2 cm 
magas küszöb nem 
jelent akadályt 
számára. 

„ 
 
szöveggel egészül ki. 
 
 
10. Az R1. 10. számú melléklete a   
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

18 09 34  Háttámaszok  Indikáció: kerekes 
székhez 

 Felírási 
jogosultság: a 
kerekes széket 
felíró szakorvos 
 

          

 18 09 34 03  Háttámaszok 
kerekes székhez 

         X     

„  
szövegrészt követően a  
„ 
18 09 34 06 Módosított 

háttámaszok aktív 
kerekes székhez 

 Indikáció: 
aktív kerekes 
székhez,  
nagyfokú végleges 
járásnehezítettség 
esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő 
eszközzel hosszabb 
távú 
helyváltoztatásra 

 Felírási jogosultság:
megyei 
rehabilitációs 
szakfőorvos, 
országos hatáskörű 
rehabilitációs 
intézmény 
rehabilitációs 
szakfőorvosa, 
a MEP ellenőrző 

     X     
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képtelen, ha a beteg 
mentális és fizikai 
állapota alapján 
alkalmas 
mechanikus kerekes 
szék használatára, 
az alábbi feltételek 
teljesülése esetén. 
Öregségi nyugdíj 
korhatár alatti 
életkorban, ha a 
jogosult 
– alap-, közép- 
felsőfokú 
képzésben, 
átképzésben vesz 
részt, vagy 
– legalább 
rehabilitációs 
munkakörben 
foglalkoztatható, 
vagy 
– kiskorú 
gyermeket nevel, 
valamint 
képes standard 
kerekes székkel 
– önállóan legalább 
150 méter 
megtételére,  
– manőverezésre 
(képes meghatározott 
távolságot adott időn 
belül megtenni, képes 
jobbra-balra 
kanyarodásra, előre-
hátra menetre, 
tengely körüli 
fordulásra), 
– 3–5%-os 
emelkedő, lejtő, 
valamint 2 cm 
magas küszöb nem 
jelent akadályt 
számára. 

főorvosának 
ellenjegyzésével  
 
Megjegyzés:  
Kizárólag 
állapotváltozás 
esetén írható fel. 

 
 

„ 
szöveggel egészül ki.  
 
11. Az R1. 10. számú melléklete a   
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

18 09 36  Székek kartámlái  Indikáció: kerekes 
székhez 

 Felírási 
jogosultság: a 
kerekes széket 
felíró szakorvos 
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 18 09 36 03  Kartámaszok 
kerekes székhez 

         X     

„ 
szövegrészt követően a 
 
„ 
18 09 36 06 Módosított 

kartámaszok aktív 
kerekes székhez 

 Indikáció: 
aktív kerekes 
székhez, 
nagyfokú végleges 
járásnehezítettség 
esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő 
eszközzel hosszabb 
távú 
helyváltoztatásra 
képtelen, ha a beteg 
mentális és fizikai 
állapota alapján 
alkalmas 
mechanikus kerekes 
szék használatára, az 
alábbi feltételek 
teljesülése esetén. 
Öregségi nyugdíj 
korhatár alatti 
életkorban, ha a 
jogosult 
– alap-, közép- 
felsőfokú 
képzésben, 
átképzésben vesz 
részt, vagy 
– legalább 
rehabilitációs 
munkakörben 
foglalkoztatható, 
vagy 

– kiskorú gyermeket 
nevel, valamint 
képes standard 
kerekes székkel 
– önállóan legalább 
150 méter 
megtételére,  
– manőverezésre 
(képes 
meghatározott 
távolságot adott 
időn belül 
megtenni, képes 
jobbra-balra 
kanyarodásra, 
előre-hátra menetre, 
tengely körüli 
fordulásra), 

 Felírási jogosultság:
megyei 
rehabilitációs 
szakfőorvos, 
országos hatáskörű 
rehabilitációs 
intézmény 
rehabilitációs 
szakfőorvosa, 
a MEP ellenőrző 
főorvosának 
ellenjegyzésével  
 
Megjegyzés:  
Kizárólag 
állapotváltozás 
esetén írható fel. 

 
 

     X     
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– 3–5%-os 
emelkedő, lejtő, 
valamint 2 cm 
magas küszöb nem 
jelent akadályt 
számára. 

„ 
szöveggel egészül ki. 
 
 
12. Az R1. 10. számú mellékletében a  
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

06 24 09 12  Lábszárcsonkra 
csővázas protézisek 
I. verőér szűkület 
miatt amputáltak 
részére 

             X 

„ 
szövegrész helyébe a  
„ 
06 24 09 12  Lábszárcsonkra 

csővázas protézisek 
0–1. aktivitási 
szintű amputáltak 
részére 

             X 

„ 
szöveg lép. 
 
 
13. Az R1. 10. számú mellékletében a  
 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

06 24 09 15  Lábszárcsonkra 
csővázas protézisek 
II. nem verőér 
szűkület miatt 
amputáltak részére 

             X 

„ 
szövegrész helyébe a  
„ 
06 24 09 15  Lábszárcsonkra 

csővázas protézisek 
2–3. aktivitási 
szintű amputáltak 
részére 

 Megjegyzés: 
Az aktivitási 
szintek 
meghatározása a 
Russek-skála 
figyelembe- 
vételével történik. 
0 mobilitási szint: 
nem járóképes, 
1 mobilitási szint: 
protézishasználat 

 Megjegyzés: 
protézis csak 
megfelelő technikai 
körülményeket 
biztosító 
rehabilitációs team 
tagjaként írható fel 
(ismeri a megfelelő 
protézisek típusát, 
technikai 
adottságait, 

         X 
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beltérben, 
2 mobilitási szint: 
Korlátozott 
protézishasználat 
kültérben, 
3 mobilitási szint: 
korlátlan 
protézishasználat 
beltérben és 
kültérben. 

 

kiegészítő részeit, 
használatának 
indikációit, 
technikáját, a 
használatához 
esetlegesen 
szükséges egyéb 
eszközt). 
A team képes  
– felkészíteni a 
beteget az eszköz 
kipróbálására, a 
protézis 
használatára, a 
használat 
begyakoroltatására, 
– a fogyatékos és az 
eszköz rendszeres 
kontrolljára. 
A 2. mobilitási szint 
protéziseit felírhatja 
rehabilitációs 
szakorvos. 
A 3. mobilitási szint 
rehabilitációs team 
tagjai: rehabilitációs 
szakorvos, ortopéd 
műszerész, 
gyógytornász. 

 
A „2” és „3” 
aktivitási szintnek 
megfelelő protézis 
csak ideiglenes 
protézis viselése 
után minimum fél 
évvel adható, ha a 
csonk kialakult, és a 
használója 
felkészült e protézis 
viselésére. 

 
„ 

szöveg lép. 
 
 
14. Az R1. 10. számú mellékletében a 
 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95% 100 % 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

06 24 15 12  Combcsonkra 
csővázas protézisek 
I. verőér szűkület 
miatt amputáltak 
részére 

            X 

„ 
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szövegrész helyébe a  
 „ 
06 24 15 12  Combcsonkra 

csővázas protézisek 
0–1. aktivitási 
szintű amputáltak 
részére 

    
 

         X 

„ 
szöveg lép. 
 
 
15. Az R1. 10. számú mellékletében a 
 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95% 100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

06 24 15 15  Combcsonkra 
csővázas protézisek 
II. nem verőér 
szűkület miatt 
amputáltak részére 

   
 

         X 

 „ 
szövegrész helyébe a  
 
„ 
06 24 15 15  Combcsonkra 

csővázas protézisek 
2–3. aktivitási 
szintű amputáltak 
részére 

Megjegyzés: 
Az aktivitási 
szintek 
meghatározása a 
Russek-skála 
figyelembe- 
vételével történik. 
0 mobilitási szint: 
nem járóképes, 
1 mobilitási szint: 
protézishasználat 
beltérben, 
2 mobilitási szint: 
korlátozott 
protézishasználat 
kültérben, 
3 mobilitási szint: 
korlátlan 
protézishasználat 
beltérben és 
kültérben. 
 

 

 Megjegyzés: 
protézis csak 
megfelelő technikai 
körülményeket 
biztosító 
rehabilitációs team 
tagjaként írható fel 
(ismeri a megfelelő 
protézisek típusát, 
technikai 
adottságait, 
kiegészítő részeit, 
használatának 
indikációit, 
technikáját, a 
használatához 
esetlegesen 
szükséges egyéb 
eszközt). 
A team képes  
– felkészíteni a 
beteget az eszköz 
kipróbálására, a 
protézis 
használatára, a 
használat 
begyakoroltatására, 
– a fogyatékos és az 
eszköz rendszeres 
kontrolljára. 
A 2. mobilitási szint 
protéziseit felírhatja

         X 



 
 
 
 
1910 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám 

rehabilitációs 
szakorvos. 
A 3. mobilitási szint 
rehabilitációs team 
tagjai: rehabilitációs 
szakorvos, ortopéd 
műszerész, 
gyógytornász. 

 
 
A „2” és „3” 
aktivitási szintnek 
megfelelő protézis 
csak ideiglenes 
protézis viselése 
után minimum fél 
évvel adható, ha a 
csonk kialakult, és a 
használója 
felkészült e protézis 
viselésére. 

 
„ 

szöveg lép. 
 
 
16. Az R1. 10. számú mellékletében a 
 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

12 16  MOPEDEK ÉS 
MOTOR- 
KERÉKPÁROK 

 Indikáció: olyan 
járásképtelen 
mozgássérültek 
részére (műlábbal, 
járógéppel 
járóképesnek nem), 
akiknek karjai elég 
erősek a 
kormányzáshoz és a 
kezelőszervek 
müködtetéséhez, 
valamint meredek 
emelkedőn a 
hajtókarral történő 
rásegítéshez 

 Felírási 
jogosultság: OORI 
rehabilitációs 
szakorvos, megyei 
rehabilitációs 
szakfőorvos, 
mozgásszervi 
rehabilitációs 
osztályvezető 
főorvos 

          

„ 
szövegrész helyébe a 
„ 
12 16  MOPEDEK ÉS 

MOTOR- 
KERÉKPÁROK 

 Indikáció:  
olyan műlábbal, és 
járógéppel is 
járásképtelen 
mozgássérült 
részére, akinek 
karjai elég erősek a 
kormányzáshoz és a 

 Felírási 
jogosultság:  
Az Országos Orvosi 
Rehabilitációs 
Intézet (a 
továbbiakban: 
OORI) 
rehabilitációs 
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kezelőszervek 
működtetéséhez, 
valamint meredek 
emelkedőn a 
hajtókarral történő 
rásegítéshez 
 

szakorvosa, megyei 
rehabilitációs 
szakfőorvos,  
orvostudományi 
egyetemek 
mozgásszervi 
rehabilitációs 
egészségügyi 
intézeteinek 
vezetői, 
mozgásszervi 
rehabilitációs 
osztályvezető 
főorvos 

„ 
 
szöveg lép. 
 
 
17. Az R1. 10. számú melléklete a 
 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

 12 16 06 03  Háromkerekű 
mopedek 

         X     

„ 
szövegrészt követően a  

 
„ 
12 16 09  Négykerekű 

mopedek és 
motorkerékpárok 

    X   

 12 16 09 03  Négykerekű 
mopedek 

    X   

„ 
 

szöveggel egészül ki. 
 
 

18. Az R1. 10. számú mellékletében a  
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

21 45  HALLÁSJAVÍTÓ 
ESZKÖZÖK 

 Indikáció: 
Amennyiben a 
hallásvesztés 500, 
1000 és 2000 Hz-n 
mért átlaga 20 dB, 
vagy annál kisebb, 
hallásjavító eszköz 
támogatással nem 
írható fel. Minden 
hallásjavító eszköz 
támogatással történő 
felírása esetén 

Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 

          



 
 
 
 
1912 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám 

audiometria, 
beszédhallás 
vizsgálat, stapedius 
reflex vizsgálat 
elvégzése, és annak 
dokumentálása 
kötelező. A 
felírásnál az 
oldaliságot fel kell 
tüntetni. A 
hallásmaradvány 
javítására szolgáló 
készülékek fenti 
frekvenciákon mért 
minimum 90 dB 
halláscsökkenés 
esetén rendelhetőek 
Megjegyzés: 
Digitális 
hallókészülékek 
közgyógyellátás 
jogcímen 18 éves 
kor alatt 
rendelhetőek,  
18 éves kor felett a 
hallgatói jogviszony 
igazolásával 
dokumentáltan a 
nappali tagozatos 
felsőoktatási képzés 
befejezéséig, de 
legfeljebb 26 éves 
korig rendelhetők. 
Közgyógyellátott 
beteg esetén a 
közgyógyellátási 
jogcím jelölendő. 

„ 
szövegrész helyébe a 
„ 
21 45  HALLÁSJAVÍTÓ 

ESZKÖZÖK 
 Indikáció: 
Amennyiben a 
hallásvesztés 500, 
1000 és 2000 Hz-n 
mért átlaga 20 dB, 
vagy annál kisebb, 
hallásjavító eszköz 
támogatással nem 
írható fel. Minden 
hallásjavító eszköz 
támogatással történő 
felírása esetén 
audiometria, 
beszédhallás 
vizsgálat, stapedius 
reflex vizsgálat 
elvégzése, és annak 
dokumentálása 

Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 

          



 
 
 
 
5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1913 

kötelező. A 
felírásnál az 
oldaliságot fel kell 
tüntetni. A 
hallásmaradvány 
javítására szolgáló 
készülékek fenti 
frekvenciákon mért 
minimum 90 dB 
halláscsökkenés 
esetén rendelhetőek.
 
Megjegyzés: 
közgyógyellátott 
beteg esetén a 
közgyógyellátási 
jogcím jelölendő. 

„ 
szöveg lép. 
 
19. Az R1. 10 számú mellékletében a  
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95% 100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

 21 45 03  hallójárati 
készülékek 

 indikáció: 
halláscsökkenés 
javítására 

Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 

 X         

 21450303  mélyhallójárati 
készülékek 

              

 2145030303  mélyhallójárati 
készülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 

              

 214503030303  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

              

 214503030306  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

              

 214503030309  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X         



 
 
 
 
1914 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám 

 214503030312  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X         

 214503030315  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X         

 214503030318  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással, 
IV. csoport 

     X         

 214503030321  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X         

 214503  hallójárati 
készülékek 

              

 21450303  mélyhallójárati 
készülékek 

              

 2145030306  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 

              

 214503030603  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X         

 214503030606  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X         

 214503030609  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 

     X         



 
 
 
 
5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1915 

digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

 214503030612  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X         

 214503030615  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X         

 214503030618  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X         

 214503030621  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X         

 214503  hallójárati 
készülékek 

              

 21450303  mélyhallójárati 
készülékek 

              

 2145030309  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 

              

 214503030903  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X         

 214503030906  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X         

 214503030909  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 

     X         



 
 
 
 
1916 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám 

jelfeldolgozással,  
I. csoport 

 214503030912  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X         

 214503030915  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X         

 214503030918  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással, 
IV. csoport 

     X         

 214503030921  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X         

 214503  hallójárati 
készülékek 

              

 21450306  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 

              

 2145030603  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 

              

 214503060303  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X         

 214503060306  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X         

 214503060309  hallójárati és 
fülkagyló 

     X         



 
 
 
 
5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1917 

készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

 214503060312  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X         

 1214503060315  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X         

 214503060318  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X         

 214503060321  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X         

 214503  hallójárati 
készüléke 

              

 21450306  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 

              

 2145030606  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 

              

 214503060603  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X         



 
 
 
 
1918 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám 

 214503060606  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X         

 214503060609  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X         

 214503060612  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X         

 214503060615  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X         

 214503060618  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X         

 214503060621  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X         

 214503  hallójárati 
készülékek 

              

 21450306  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 

              

 2145030609  hallójárati és 
fülkagyló 

              



 
 
 
 
5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1919 

készülékek 
hallásmaradványra 

 214503060903  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X         

 214503060906  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X         

 214503060909  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X         

 214503060912  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X         

 214503060915  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X         

 214503060918  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X         

 214503060921  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X         

 214506  fül mögötti 
hallókészülékek 

              



 
 
 
 
1920 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám 

 21450603  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 

              

 2145060303  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X         

 2145060306  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X         

 2145060309  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X         

 2145060312  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X         

 2145060315  fül mögötti 
hallókészülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X         

 2145060318  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X         

 2145060321  fül mögötti 
hallókészülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X         



 
 
 
 
5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1921 

 214506  fül mögötti 
hallókészülékek 

              

 21450606  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 

              

 2145060603  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X         

 2145060606  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X         

 2145060609  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X         

 2145060612  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X         

 2145060615  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X         

 2145060618  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X         

 2145060621  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális jelfeldolgo- 
zásal, V. csoport 

     X         



 
 
 
 
1922 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám 

 214506  fül mögötti 
hallókészülékek 

              

 21450609  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 

              

 2145060903  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X         

 2145060906  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X         

 2145060909  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X         

 2145060912  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X         

 2145060915  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X         

 2145060918  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X         

 2145060921  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X         

 214506  fül mögötti 
hallókészülékek 

              

 21450612  fejpánt- 
hallókészülékek 
(csontvezetéses) 

     X         



 
 
 
 
5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1923 

 214512  testen viselt 
hallókészülékek 
(dobozos 
készülékek) 

     X         

 21 45 15  Szemüvegszárba 
épített és egyéb 
csontvezetéses 
hallásjavító készülék 

 Indikáció: 
halláscsökkenés 
javítására 

Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 

 X         

 21 45 24  Hallásjavító 
készülékek 
kiegészítői (egyéni 
fülillesztékek 
hallásjavító 
készülékekhez és a 
hallójárat 
védelméhez) 

 Indikáció: 
hallásjavító 
készülékekhez 
Megjegyzés: a 
kihordási időre 
felírható mennyiség 
egyoldali ellátásra 
vonatkozik 

 Felírási jogosultság 
audiológus 
szakorvos 

          

 21 45 24 03  Illeszték típusok 
testen viselt 
(dobozos) vagy fül 
mögött elhelyezett 
készülékhez 

     X         

 21 45 24 06  Illeszték részelemei 
(javításnak minősülő 
csere esetén is) 

     X         

 21 45 24 09  Hallásjavító 
elektronikát 
tartalmazó, illetve 
ahhoz közvetlenül 
csatlakozó 
illesztékek 

     X         

 21 45 24 12  Hallójárat védelmét 
szolgáló illeszték 

     X         

 21 45 27  Hallásjavító 
készülékek 
energiaforrásai és 
ezek tartozékai 

 Indikáció: 
hallásjavító 
készülékekhez 
Megjegyzés: 18 éves 
kor alatt rendelhető.

Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 

          

 21 45 27 03  Akkumulátorok               
 21 45 27 03 03  Implantátum 

dobozos 
processzorához  
1,5 V-os 

     X         

 21 45 27 03 06  Hallásjavító 
készülékhez 

     X         

 21 45 27 03 09  Implantátum 
dobozos 
processzorához  
9 V-os 

     X         

 21 45 27 06  Energiaforrás 
töltésellenőrzők 

              

 21 45 27 06 03  Akkumulátor 
ellenőrző 

     X         

 21 45 27 06 06  Elem ellenőrző      X         
 21 45 27 09  Akkumulátortöltő               
 21 45 27 09 03  Akkumulátortöltő      X         



 
 
 
 
1924 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám 

 21 45 27 12  Elemek               
 21 45 27 12 03  675–ös típusú 

elemek 
     X         

 21 45 27 12 04  675–ös típusú 
elemek 
implantátumhoz 

     X         

 21 45 27 12 06  312–es típusú 
elemek 

     X         

 21 45 27 12 09  13–as típusú elemek      X         
 21 45 27 12 12  10–es, ill. 230–as 

típusú elemek 
     X         

 21 45 27 12 15  5–ös típusú elemek      X         
 21 45 27 12 18  R 6 típusú elemek      X         
 21 45 27 12 21  9 V-os elemek  

MED-EL 
implantátumhoz 

     X         

 21 45 30  Hallásjavító 
készülékek 
tartozékai és a 
hallásjavítás egyéb 
eszközei 

 Indikáció: 
hallásjavító 
készülékekhez 
Megjegyzés: a 
kihordási időre 
felírható mennyiség 
egyoldali ellátásra 
vonatkozik 

Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 

          

 21 45 30 03  Gyári illesztékek      X         
 21 45 30 06  Zsinórok               
 21 45 30 06 03  Kétpólusú      X         
 21 45 30 06 06  Hárompólusú      X         
 21 45 30 06 09  „Y” zsinórok      X         
 21 45 30 09  Szemüvegszárba 

épített készülékek 
tartozékai 

              

 21 45 30 09 03  Előrész      X         
 21 45 30 09 06  Vakszár      X         
 21 45 30 09 09  Toldalék      X         
 21 45 30 12  Csontvezetéses 

hallgatók 
              

 21 45 30 12 03  2 pólusú vezetékkel      X         
 21 45 30 12 06  3 pólusú vezetékkel      X         
 21 45 30 15  Légvezetéses 

hallgatók 
              

 21 45 30 15 03  2 pólusú vezetékkel      X         
 21 45 30 15 06  3 pólusú vezetékkel      X         
 21 45 30 18  Fejpántok      X         
 21 45 30 21  Szemüveg 

adapterek 
     X         

 21 45 30 24  Audiopapucs és 
zsinór 

              

 21 45 30 24 03  Audió papucs      X         
 21 45 30 24 06  Zsinór      X         



 
 
 
 
5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1925 

 21 45 30 27  Stetoclipek      X         
 21 45 30 30  Könyökök      X         

„ 
szövegrész helyébe a 
„ 
 21 45 03  hallójárati 

készülékek 
 indikáció: 
halláscsökkenés 
javítására 

Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 

 X       

 21450303  mélyhallójárati 
készülékek 

      X       

 2145030303  mélyhallójárati 
készülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 

      X       

 214503030303  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

      X       

 214503030306  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

      X       

 214503030309  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X       

 214503030312  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X       

 214503030315  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X       

 214503030318  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 

      X       



 
 
 
 
1926 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám 

jelfeldolgozással, 
IV. csoport 

 214503030321  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X       

 214503  hallójárati 
készülékek 

      X       

 21450303  mélyhallójárati 
készülékek 

      X       

 2145030306  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 

      X       

 214503030603  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X       

 214503030606  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X       

 214503030609  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X       

 214503030612  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X       

 214503030615  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X       



 
 
 
 
5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1927 

 214503030618  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

      X       

 214503030621  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X       

 214503  hallójárati 
készülékek 

              

 21450303  mélyhallójárati 
készülékek 

              

 2145030309  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 

              

 214503030903  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X       

 214503030906  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X       

 214503030909  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X       

 214503030912  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X       

 214503030915  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X       

 214503030918  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 

     X       



 
 
 
 
1928 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám 

digitális 
jelfeldolgozással, 
IV. csoport 

 214503030921  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X       

 214503  hallójárati 
készülékek 

              

 21450306  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 

              

 2145030603  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 

              

 214503060303  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X       

 214503060306  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X       

 214503060309  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X      

 214503060312  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X       



 
 
 
 
5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1929 

 1214503060315  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

      X       

 214503060318  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X       

 214503060321  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X       

 214503  hallójárati 
készüléke 

              

 21450306  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 

              

 2145030606  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 

              

 214503060603  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X       

 214503060606  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X       

 214503060609  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 

      X       



 
 
 
 
1930 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám 

digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

 214503060612  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X       

 214503060615  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X       

 214503060618  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X       

 214503060621  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X       

 214503  hallójárati 
készülékek 

              

 21450306  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 

              

 2145030609  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 

              

 214503060903  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X       

 214503060906  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
analóg 

     X       



 
 
 
 
5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1931 

jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

 214503060909  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

      X       

 214503060912  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X       

 214503060915  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

      X       

 214503060918  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X       

 214503060921  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X       

 214506  fül mögötti 
hallókészülékek 

              

 21450603  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 

              

 2145060303  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X       

 2145060306  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 

     X       



 
 
 
 
1932 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám 

analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

 2145060309  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X       

 2145060312  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X       

 2145060315  fül mögötti 
hallókészülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X       

 2145060318  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X       

 2145060321  fül mögötti 
hallókészülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X       

 214506  fül mögötti 
hallókészülékek 

              

 21450606  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 

              

 2145060603  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X       

 2145060606  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 

      X       



 
 
 
 
5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1933 

halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

 2145060609  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X       

 2145060612  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X       

 2145060615  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

      X       

 2145060618  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X       

 2145060621  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X       

 214506  fül mögötti 
hallókészülékek 

              

 21450609  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 

              

 2145060903  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X       

 2145060906  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
analóg 

     X       



 
 
 
 
1934 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám 

jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

 2145060909  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X       

 2145060912  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X       

 2145060915  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X       

 2145060918  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X       

 2145060921  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X       

 214506  fül mögötti 
hallókészülékek 

             

 21450612  fejpánt- 
hallókészülékek 
(csontvezetéses) 

     X       

 214512  testen viselt 
hallókészülékek 
(dobozos 
készülékek) 

      X       

 21 45 15  Szemüvegszárba 
épített és egyéb 
csontvezetéses 
hallásjavító készülék 

 Indikáció: 
halláscsökkenés 
javítására 

 Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 

 X       

 21 45 24  Hallásjavító 
készülékek 
kiegészítői (egyéni 
fülillesztékek 
hallásjavító 
készülékekhez és a 
hallójárat 
védelméhez) 

 Indikáció: 
hallásjavító 
készülékekhez 
Megjegyzés: a 
kihordási időre 
felírható mennyiség 
egyoldali ellátásra 
vonatkozik 

 Felírási jogosultság 
audiológus 
szakorvos 

          



 
 
 
 
5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1935 

 21 45 24 03  Illeszték típusok 
testen viselt 
(dobozos) vagy fül 
mögött elhelyezett 
készülékhez 

     X       

 21 45 24 06  Illeszték részelemei 
(javításnak minősülő 
csere esetén is) 

     X       

 21 45 24 09  Hallásjavító 
elektronikát 
tartalmazó, illetve 
ahhoz közvetlenül 
csatlakozó 
illesztékek 

     X       

 21 45 24 12  Hallójárat védelmét 
szolgáló illeszték 

      X       

 21 45 27  Hallásjavító 
készülékek 
energiaforrásai és 
ezek tartozékai 

 Indikáció: 
hallásjavító 
készülékekhez 
Megjegyzés: 18 éves 
kor alatt rendelhető 

Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 

          

 21 45 27 03  Akkumulátorok               
 21 45 27 03 03  Implantátum 

dobozos 
processzorához  
1,5 V-os 

     X       

 21 45 27 03 06  Hallásjavító 
készülékhez 

     X       

 21 45 27 03 09  Implantátum 
dobozos 
processzorához  
9 V-os 

     X       

 21 45 27 06  Energiaforrás 
töltésellenőrzők 

              

 21 45 27 06 03  Akkumulátor 
ellenőrző 

     X       

 21 45 27 06 06  Elem ellenőrző       X       
 21 45 27 09  Akkumulátortöltő              
 21 45 27 09 03  Akkumulátortöltő      X       
 21 45 27 12  Elemek              
 21 45 27 12 03  675–ös típusú 

elemek 
     X       

 21 45 27 12 04  675–ös típusú 
elemek 
implantátumhoz 

      X       

 21 45 27 12 06  312–es típusú 
elemek 

      X       

 21 45 27 12 09  13–as típusú elemek      X       
 21 45 27 12 12  10–es, ill. 230–as 

típusú elemek 
      X       

 21 45 27 12 15  5–ös típusú elemek       X       
 21 45 27 12 18  R 6 típusú elemek      X       



 
 
 
 
1936 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám 

 21 45 27 12 21  9 V-os elemek  
MED-EL 
implantátumhoz 

     X       

 21 45 30  Hallásjavító 
készülékek 
tartozékai és a 
hallásjavítás egyéb 
eszközei 

 Indikáció: 
hallásjavító 
készülékekhez 
Megjegyzés: a 
kihordási időre 
felírható mennyiség 
egyoldali ellátásra 
vonatkozik 

Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 

          

 21 45 30 03  Gyári illesztékek      X       
 21 45 30 06  Zsinórok              
 21 45 30 06 03  Kétpólusú       X       
 21 45 30 06 06  Hárompólusú       X       
 21 45 30 06 09  „Y” zsinórok      X       
 21 45 30 09  Szemüvegszárba 

épített készülékek 
tartozékai 

              

 21 45 30 09 03  Előrész      X       
 21 45 30 09 06  Vakszár      X       
 21 45 30 09 09  Toldalék       X       
 21 45 30 12  Csontvezetéses 

hallgatók 
             

 21 45 30 12 03  2 pólusú vezetékkel      X       
 21 45 30 12 06  3 pólusú vezetékkel       X       
 21 45 30 15  Légvezetéses 

hallgatók 
             

 21 45 30 15 03  2 pólusú vezetékkel       X       
 21 45 30 15 06  3 pólusú vezetékkel      X       
 21 45 30 18  Fejpántok       X       
 21 45 30 21  Szemüveg 

adapterek 
      X       

 21 45 30 24  Audiopapucs és 
zsinór 

             

 21 45 30 24 03  Audió papucs      X       
 21 45 30 24 06  Zsinór      X       
 21 45 30 27  Stetoclipek       X       
 21 45 30 30  Könyökök      X       

„ 
szöveg lép. 
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5. számú melléklet a  8/2008. (III. 4.) EüM rendelethez 
 
 
Az R2. 1. számú mellékletében „A rendelet hatálya alól kivett gyógyászati segédeszközök köre” a 
következő szövegrésszel egészül ki: 
 
„– vizeletfelszívó és defekálási segédeszközök.” 
 
 
 
 
6. számú melléklet a  8/2008. (III. 4.) EüM rendelethez 
 
1. Az R2. 2. számú melléklete I. Gyógyászati segédeszközt forgalmazó szaküzlet címének 2. Személyi 
feltételek c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „c) egyedi méretvétel alapján készített szemüveg kiszolgálásához látszerész képesítés, kontaktlencse 
kiszolgálásához, illetve számítógépes szemvizsgálathoz optometrista képesítésű személy vagy szemész 
szakorvos foglalkoztatása.” 
 
 
2. Az R2. 2. számú melléklete a következő III. címmel és az azt követő szöveggel egészül ki: 
 

„III. Kölcsönző központ 
 

1. Tárgyi feltételek:  
a) a közútról mozgássérültek által is akadálymentesen biztosított megközelíthetőség; 
b) telefonos ügyfélszolgálat; 
c) naprakész számítógépes beteg- és eszköznyilvántartó adatbázis; 
d) ÁNTSZ által engedélyezett önálló, vagy szerződésben biztosított tisztító, fertőtlenítő 
központ; 
e) önállóan vagy szerződés szerint működtetett javító szolgálat; 
f) önálló vagy szerződésben garantált és az ÁNTSZ által engedélyezett szállítási tevékenység. 

 
2. Személyi feltételek: 

gyógyászati segédeszköz forgalmazói szakképesítés. 
 

3. Telephelyen az 1. pont b) alpontja kivételével valamennyi az 1. és 2. pontban foglalt tárgyi és 
személyi feltétel irányadó.” 

 
 



IV. RÉSZ 
Irány el vek, tá jé koz ta tók

V. RÉSZ 
Köz le mé nyek

Az egész ség ügyi mi nisz ter 
és a pénz ügy mi nisz ter

e g y ü t  t e s  k ö z  l e  m é  n y e

a fek võ- és já ró be teg szak el lá tás
tel je sít mény egy sé ge i nek fo rint ér té ké rõl

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
szó ló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let alap ján az egész -
ség ügyi mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter ál tal meg ál la pí -
tott or szá gos alap dí jak - a 2008. ja nu ár havi tel je sít mé -
nye ken ala pu ló 2008. áp ri lis hó nap ra tör té nõ ki fi ze té sek tõl
kez dõ dõ en - az aláb bi ak sze rint mó do sul nak: 

A kró ni kus fek võ be teg szak el lá tás tel je sít mény egy sé gé nek
fo rint ér té ke

Kód Meg ne ve zés Alap díj

00001 Ápo lá si te vé keny ség 5 600 Ft

00015 Kró ni kus és ál ta lá nos re ha bi li tá ci ós ellátás 5 600 Ft

00016 Ki emelt re ha bi li tá ci ós el lá tás (on ko ló gi ai,
kar di o ló gi ai, gyer mek-egész ség ügyi,
szak mai mi nõ sí té sû moz gás szer vi, pá lyá za ti
úton befogadott hospice ellátás)

5 600 Ft

00017 Köz pon ti ideg rend sze ri sé rül tek és tar tós
lég zés bé nul tak

5 600 Ft

00018 Szak mai mi nõ sí té sû pszi chi át ri ai
re ha bi li tá ci ós ellátás

5 600 Ft

Dr. Hor váth Ág nes s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter pénz ügy mi nisz ter

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 delet 17. § (3) be kez dé se alap ján az Egészség -
ügyi En gedé 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 átveze -

tésével, az idõ sza kos fe lül vizs gá la tok el vég zé sé re fel -
jogosította:

VIAVENT Kft.
A cég címe: 1155 Bu da pest, Mé zes ka lács tér 18.
T: 06 (30) 921-8366
F: 230-9717
E-ma il: vi a vent@chel lo.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

04. Al ta tó-lé le gez te tõ
be ren de zés

855/2008/04 2013. már ci us

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 ter mék 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
Hiva tal (a to váb bi ak ban: Hi va tal) ha tó sá gi el len õr zés ke -
re té ben meg ke res te a Sand Co unty Bi o tech no logy, Inc.
(120, 4F, Chung-Hua Rd., Hsin-Chu In dust ri al Park,
Huko, Hsin-Chu Co unty, Ta i wan 303) ál tal gyár tott Palm -
Lab típ. Né met or szág), vér cu kor mé rõ rend szert for -
gal ma zó Ju vap har ma Kft.-t (2215 Káva, Bé nyei út 9.),
hogy az esz köz nek 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
(a to váb bi ak ban: R.) 5. §-a sze rin ti meg fe le lõ ség ér té ke lé si 
el já rás le foly ta tá sát alá tá masz tó do ku men tu mát, a cso -
magolá sá nak fel ira to zá sát, va la mint hasz ná la ti út mu ta tó -
ját a Hi va tal ré szé re küld je meg. A Ju vap har ma Kft. ál tal
be nyúj tott do ku men tu mok alap ján nem volt meg ál la pít -
ha tó az, hogy az esz köz meg fe le lõ sé gé nek ér té ke lé se
meg történt-e. A Hi va tal ezért a fen ti ter mék tekinteté -
ben az R. 15. § ér tel mé ben, 2007. de cem ber 19-én kelt
06684-003/2007/OTI sz. ha tá ro za tá val el ren del te a ter mék 
for gal ma zá sá nak fel füg gesz té sét és er rõl ér te sí tet te a gyár -
tó Eu ró pai Meg ha tal ma zott Kép vi se lõ jét, az MT Pro medt
Con sul ting GmbH-t is. A Ju vap har ma Kft., az MT Pro -
medt Con sul ting GmbH/Né met or szág, va la mint a Hi va tal
ál tal meg ke re sett TÜV Rhe in land Pro duct Sa fety GmbH
(mint ta nú sí tó) a hi á nyos sá go kat a meg adott ha tár idõn be -
lül pó tol ta. A Hi va tal ezért az R. 15. § (2) be kez dés ér tel -
mé ben, az R. 15. § (1) be kez dés a) pont ja alap ján, 2008.
feb ru ár 20-án kelt ha tá ro za tá val a ter mék for gal ma zá -
sá nak fel füg gesz té sét meg szün tet te.

* * *
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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) ha tó sá gi el len õr zés ke re té -
ben meg ke res te a Ross max In ter na ti o nal Ltd. (12F., No.
189, Kang Chi en Rd., Ta i pei, 114, Taj van) ál tal gyár tott
Ac cu med MF 150f tí pu sú au to ma ta vér nyo más mé rõt
for gal ma zó Ju vap har ma Kft.-t (2215 Káva, Bé nyei út 9.),
hogy az esz köz nek 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.)
6. §-a sze rin ti meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rás le foly ta tá sát
alá tá masz tó do ku men tu mát, cso ma go lá sá nak fel ira to zá -
sát, va la mint hasz ná la ti út mu ta tó ját a Hi va tal ré szé re küld -
je meg. A Ju vap har ma Kft. ál tal be nyúj tott do ku men tu mok 
alap ján nem volt meg ál la pít ha tó az, hogy az esz köz meg fe -
le lõ sé gé nek ér té ke lé se meg tör tént-e. A Hi va tal ezért a fen -
ti ter mék te kin te té ben az R. 15. § (2) be kez dés ér tel mé ben,
az R. 15. § (1) be kez dés a) pont ja sze rint, 2008. feb ru ár
5-én kelt ha tá ro za tá val el ren del te a ter mék for gal ma zá sá -
nak fel füg gesz té sét. A Ju vap har ma Kft. a hi á nyos sá go kat
a meg adott ha tár idõn be lül pó tol ta. A Hi va tal ezért az
R. 15. § (2) be kez dés ér tel mé ben, az R. 15. § (1) be kez dés
a) pont ja alap ján, 2008. feb ru ár 20-án kelt ha tá ro za tá val 
a ter mék for gal ma zá sá nak fel füg gesz té sét megszün -
tette.

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 ter mék 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 to váb bi ak ban: Hi va tal) pi ac fel ügye le ti el já rás ke -
re té ben vég zett ha tó sá gi el len õr zés so rán meg ál la pí tot ta,
hogy a Res pi ro nics, Inc. (1010 Mur ry Rid ge Lane Mur -
rys vil le, PA 15668-8525, USA) cég ál tal gyár tott I-neb
AAD Sys tem, Pro do se AAD Sys tem és Ha lo li te AAD
Sys tem tí pu sú in ha lá to rok az or vos tech ni kai eszkö -
zökrõl szó ló 16/2006. (III. 27.) EüM ren de let ben (a to váb -
bi ak ban: R.) meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek nem fe lel -
nek meg, mi vel az R. 6. §-ban elõ írt meg fe le lõ ség érté -
kelési el já rás le foly ta tá sát alá tá masz tó do ku men tu mok
meg lé te nem iga zolt. A Hi va tal ezért a fen ti ter mé kek te -
kin te té ben az R. 15. § (2) be kez dés ér tel mé ben, az R. 15. §
(1) be kez dés a) pont ja sze rint 2008. feb ru ár 27-én kelt
ha tá ro za tá val el ren del te a ter né kek for gal ma zá sá nak
fel füg gesz té sét.
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Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um 
és az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár 

k ö z  l e  m é  n y e

az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ál tal tel je sí tett ki fi ze té sek rõl

A gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tá sok fi nan szí ro zá sá nak 2008. feb ru ár havi tel je sí té se:*
Ezer Ft-ban

Meg ne ve zés
2008. évi 

tv. sze rin ti
elõ irány zat

Tárgy hó na pot
meg elõ zõ idõ szak

össze sen
Feb ru ár

Ki fi ze tés
össze sen

Há zi or vosi, házi or vo si ügyelet el lá tá sa
 Pra xis fi nan szí ro zás 60 436 700,0 4 783 819,0 4 785 676,5 9 569 495,5
 Ese ti el lá tás dí ja zá sa 484 500,0 32 880,6 29 034,0 61 914,6

  Ügye le ti szol gá lat 9 007 400,0 742 617,4 751 344,1 1 493 961,5

1. Há zi or vo si, háziorvo si ügyelet el lá tá sa össze sen 69 928 600,0 5 559 317,0 5 566 054,6 11 125 371,6

Vé dõ nõ, anya-, gyer mek- és if jú ság vé de lem 
Is ko la egész ség ügyi el lá tás 1 860 000,0 154 997,4 154 999,4 309 996,8
Vé dõ nõi el lá tás 15 947 400,0 1 328 939,9 1 328 950,3 2 657 890,2

Anya-, gyer mek- és cse cse mõ vé de lem 461 000,0 38 457,1 38 457,1 76 914,2

MSZSZ: gyer mek gyó gyá szat 125 100,0 10 795,5 10 391,5 21 187,0

MSZSZ: nõ gyó gyá szat 98 200,0 8 183,0 8 183,5 16 366,5

2. Vé dõ nõ, anya-, gyer mek- és if jú ság vé de lem össze sen 18 491 700,0 1 541 372,9 1 540 981,8 3 082 354,7

3. Fo gá sza ti ellátás 21 776 100,0 1 814 616,1 1 814 675,0 3 629 291,1

 Gon do zó in té ze ti gon do zás 
Ne mi be teg gon do zás 541 100,0 44 209,4 44 383,2 88 592,6
Tü dõ gon do zás 2 160 200,0 178 264,5 178 485,1 356 749,6
Pszi chi át ri ai gon do zás 1 116 000,0 92 200,4 92 073,4 184 273,8
On ko ló gi ai gon do zás 550 800,0 45 204,1 45 204,1 90 408,2
Al ko ho ló gia és drog el lá tás 384 000,0 31 723,6 30 401,5 62 125,1



Meg ne ve zés
2008. évi 

tv. sze rin ti
elõ irány zat

Tárgy hó na pot
meg elõ zõ idõ szak

össze sen
Feb ru ár

Ki fi ze tés
össze sen

4. Gon do zó in té ze ti gon do zás összesen 4 752 100,0 391 602,0 390 547,3 782 149,3

5. Be teg szál lí tás, és or vo si ren delvényû ha lott szál lí tás össze sen 4 280 000,0 456 960,9 347 549,0 804 509,9

6. Mû ve se ke ze lés 22 801 100,0 1 900 092,2 1 843 177,6 3 743 269,8

8. Ott ho ni szakápo lás 4 011 200,0 269 325,3 302 621,3 571 946,6

9. Mû kö dé si költsé ge lõleg 500 000,0 4 095,0 -373,0 3 722,0

Cél elõ irány za tok
Fe lül vizs gá ló or vo sok díja 531 200,0 43 939,9 43 943,8 87 883,7
Bá zis fi nan szí ro zott fek võ be teg szak el lá tás 11 000,0 1 040,0 1 040,0 2 080,0
Mél tá nyos sá gi ala pon tör té nõ té rí té sek 100 000,0 391,0 1 937,8 2 328,8
Alap el lá tá si vál lal ko zás tá mo ga tá si áta lány díj 1 047 000,0 65 708,3 62 347,0 128 055,3

10. Cél elõ irány za tok össze sen 1 689 200,0 111 079,2 109 268,6 220 347,8

11. Men tés 22 401 500,0 1 866 792,4 1 866 791,6 3 733 584,0

12. La bo ra tó ri u mi el lá tás 20 615 400,0 1 717 959,9 1 715 285,8 3 433 245,7

Já ró be teg szak el lá tás 95 547 000,0 8 044 291,6 7 852 096,4 15 896 388,0
CT, MRI 11 708 700,0 1 190 484,6 1 129 437,0 2 319 921,6
Fek võ be teg szak el lá tás 400 571 700,0 32 494 267,9 31 961 844,4 64 456 112,3

 - ak tív fek võ be teg szak el lá tás 342 687 100,0 28 416 197,6 27 598 460,8 56 014 658,4

 - kró ni kus fek võ be teg szak el lá tás 56 884 400,0 4 078 070,3 4 363 383,6 8 441 453,9

 - fix díj jal fi nan szí ro zott el lá tás (IM. BVOP) 1 000 200,0 83 352,5 83 352,5 166 705,0
Ext ra fi nan szí ro zás 61 700,0 1 337,9 0,0 1 337,9
Spe ci á lis fin. fek võ be teg 24 982 700,0 945 034,1 1 204 785,7 2 149 819,8
- eb bõl PET, PET-CT 2 077 000,0 145 500,0 179 700,0 325 200,0

13. Össze vont szakel lá tás össze sen 532 871 800,0 42 758 768,6 42 231 516,0 84 990 284,6

Cél tar ta lék 17 312 400,0    

ÖSSZESEN (cél tar ta lék nél kül) 741 431 100,0 58 391 981,5 57 728 095,6 116 120 077,1

 Já ran dó ság elõleg 11 020 647,5 0,0 11 020 647,5

 Já ran dó ság elõleg vissza vo ná sa -11 020 647,5 0,0 -11 020 647,5

 13. havi illetmény elõ leg 7 896 901,0 -93 785,8 7 803 115,2

MINDÖSSZESEN 741 431 100,0 66 288 882,5 57 634 309,8 123 923 192,3

*Hó kö zi, so ron kí vü li uta lás, il let ve vissza fi ze tés ese tén az ada tok (vissza me nõ leg is) változhatnak

Tel je sít mény sze rin ti fi nan szí ro zás ada tai 2008. feb ru ár hó nap ra:

Szak fel adat Tel je sít mény mér ték egy sé ge
Tel je sít mény 

mennyi sé ge

Ft/tel je sít mény, 

(alap díj)

HSZ-el lá tás pont 21 243 532 162,448

HSZ ese ti el lá tás eset 48 606 600,000

Is ko la or vo si el lá tás pont 458 802 235,137

Vé dõ nõi el lá tás pont 3 341 407 287,373

Fo gá sza ti el lá tás pont 560 598 830 2,20486690

Be teg- és orv. rend. ha lott szál lí tás hasz nos km 2 798 948 88,00

Já ró be teg szak el lá tás pont 5 551 520 533 1,46000000

La bor kassza
pont (le beg te tett) 1 263 326 847 0,44094004

pont (fix) 796 375 090 1,46000000

CT, MRI pont 810 825 861 1,46000000

Mû ve se ke ze lés eset 84 813 23 808,35

  -  EPO eset 2 335 43 233,18

Házi szak ápo lás vi zit 97 046 3 200

Ott ho ni hos pi ce el lá tás nap 4 319 3 840

Ak tív fek võ be teg el lá tás súly szám 190 087,90 146 000

Kró ni kus fek võ be teg el lá tás sú lyo zott ápo lá si nap
624 387,77 5 200

200 328,22 5 600
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A Nem ze ti Vizs ga bi zott ság 
t á  j é  k o z  t a  t ó  j a

a szak vizs gá ra je lent ke zés mód já ról 
és vizs ga nap tá rá ról a 2008. szep tem ber-2008. de cem ber

kö zöt ti vizs ga idõ szak ra

I. TÁJÉKOZTATÓ

- A meg hir de tett idõ pon tok az el mé le ti szak vizs gá ra vo -
nat koz nak.

- Az el mé le ti vizs ga elõtt tel je sí ten dõ gya kor la ti vizs ga
idõ tar ta ma 

- el sõ ként meg sze rez he tõ szak ké pe sí tés ese tén: leg fel -
jebb 5 mun ka nap,

- rá épí tett szak vizs ga ese tén: leg fel jebb 2 mun ka nap.

- A szak vizs ga pon tos he lyét és idõ pont ját a Nem ze ti
Vizs ga bi zott ság el nö ke ha tá roz za meg.

Vizs gá ra je lent kez ni 

2008. má jus 1-31. kö zött

kell, a kö vet ke zõk ben fel so rolt do ku men tu mok benyúj -
tásával. 

Ugyan ek kor kell meg is mé tel ni a je lent ke zé sü ket írás -
ban azok nak, akik vizs gá ju kat ha lasz tot ták, vagy sikerte -
lenül vizs gáz tak. 

A ha lasz tás sal egy idõ ben a kö vet ke zõ vizs ga idõ szak ra
tör té nõ be osz tás ra be nyúj tott ké re lem nem fo gad ha tó el.
Ha lasz tás ese tén a ha lasz tás in do kolt sá ga és a vizs ga díj új -
bó li meg fi ze té se kér dé sé ben a Nem ze ti Vizs ga bi zott ság
el nö ke ha tá roz.

1. A köz pon ti gya kor no ki rend szer alap ján vég zet tek 
és rá épí tett vagy to váb bi alap* szak vizs gá ra egye te mi
vizs gá ra bo csá tó ha tá ro zat tal je lent ke zõk ál tal be nyúj -
tan dó do ku men tu mok

- Je lent ke zé si lap (ld.: utol só ol dal) 2 pld.-ban,

- a szak kép zést vég zõ egye tem dé ká ni hi va ta la ál tal ki -
ál lí tott vizs gá ra bo csá tó ha tá ro zat vagy ab szo lu tó ri um,

- a szak kép zés tel je sí té sé vel kap cso la tos ada to kat iga -
zo ló lap (ld: je lent ke zé si lap elõtt) ki tölt ve,

- a sze mé lyi iga zol vány fény má so la ta,

- az or vo si dip lo ma fény má so la ta,

- az elõ zõ szak or vo si bi zo nyít vány(ok) fény má so la ta(i),

- a vizs ga díj be fi ze té sé rõl szó ló iga zo lás. A szak vizs ga
díja 30 000 Ft, amely dí jat az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
10032000-01491838 szá mú szám lá já ra kell be fi zet ni, a
be fi ze tés át uta lás sal is tel je sít he tõ. A fel adó ve vény fény -
má so la tát kér jük mel lé kel ni. A csek ken fel adó ként azt
kér jük fel tün tet ni, aki nek a ré szé re a szám lát ké rik

kiál lí ta ni (pl. Bt. ese tén a Bt. neve, kór ház, stb.), a be fi ze -
tés jog cí me ro vat ban, és a köz le mény ro vat ban kér jük
a vizs gá zó ne vét fel tün tet ni. Si ker te len vizs ga megismét -
lése ese tén a vizs ga dí jat is mét meg kell fi zet ni.

A köz pon ti gya kor no ki rend szer alap ján idén vég zõk a
vizs gá ra bo csá tó ha tá ro za tot (ab szo lu tó ri u mot) ké sõbb is
be nyújt hat ják. 

A JELENTKEZÉST A FENTIEKNEK MEGFELE -
LÕEN A VIZSGÁRA BOCSÁTÓ HATÁROZAT NÉL -
KÜL IS MEG KELL KÜLDENI MÁJUS HÓ FO -
LYAMÁN!

2. A NEM köz pon ti gya kor no ki rend szer alap ján
vég zett  elsõ szak vizs gá ra je lent ke zõk ál tal be nyúj tan dó
do ku men tu mok 

- je lent ke zé si lap (ld. utol só ol dal) 2 pld.-ban,

- el fo ga dott szak kép zé si terv (ún. négy ol da las),

- a szak kép zés tel je sí té sé vel kap cso la tos ada to kat iga -
zo ló lap (ld: a je lent ke zé si lap elõtt) ki tölt ve,

- az or vo si dip lo ma fény má so la ta, 

- elõ zõ szak or vo si bi zo nyít vány(ok) fény má so la ta(i)
[ha van(nak)],

- sze mély azo nos sá gi iga zol vány, tar tóz ko dá si en ge dély
vagy szü le té si anya köny vi ki vo nat fény má so la ta,

- mû kö dé si bi zo nyít vány(ok) (or vo sok nál: osz tály ve ze -
tõ fõ or vos, kór ház igaz ga tó írja alá és pe csé te li le, gyógy -
sze ré szek nél: a gyógy szer tár ve ze tõ je ill. a fel ügye le tet
gya kor ló szerv, vál lal ko zó or vos ese té ben: ÁNTSZ**),

- kö te le zõ ki egé szí tõ gya kor lat(ok)ról mû kö dé si bi zo -
nyít vány,

- mû té ti kim kta tás(ok), 

- a ren de let ben elõ írt tan fo lya mok iga zo lá sa,

- nem mun ká ban töl tött idõ(k) mun kál ta tó ál ta li igazo -
lása (szü lé si sza bad ság, gyed, gyes, ka to na ság, fi ze tés nél -
kü li sza bad ság, táp pénz), 

- a vizs ga díj be fi ze té sé rõl szó ló iga zo lás. A szak vizs ga
díja 30 000 Ft. A dí jat az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
10032000-01491838 szá mú szám lá já ra kell be fi zet ni, a
be fi ze tés át uta lás sal is tel je sít he tõ. A fel adó ve vény fény -
má so la tát kér jük mel lé kel ni. Si ker te len vizs ga meg is mét -
lé se ese tén a vizs ga dí jat is mét meg kell fi zet ni. A csek ken
fel adó ként azt kér jük fel tün tet ni, aki nek a ré szé re a
szám lát ké rik ki ál lí ta ni (pl. Bt. ese tén a Bt. neve, kór ház,
stb.), a be fi ze tés jog cí me ro vat ban, és a köz le mény ro -
vat ban kér jük a vizs gá zó ne vét fel tün tet ni. 

In teg rált in téz mé nyek ese tén kér jük kü lön iga zol ni a
kór há zi osz tá lyon és a já ró be teg ren de lé sen el töl tött idõt.
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*  A jog sza bály szö ve ge sze rint: elsõ
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Ha a je lölt a vizs gá ra je lent ke zés és a vizs ga idõ pont ja
kö zött tel je sí ti a szak kép zés va la mely ré szét, vizs gá ra csak 
ak kor bo csát ha tó, ha az utol só ré sze lem tel je sí té sé rõl szó ló 
iga zo lást a vizs ga meg hir de tett idõ pont ja elõtt leg ké sõbb
egy hó nap pal be nyújt ja. En nek a ha tár idõ nek az el mu lasz -
tá sa ese tén a je lent ke zés az adott vizs ga idõ szak ra nem fo -
gad ha tó el, és a kö vet ke zõ vizs ga idõ szak ra való je lent ke -
zést írás ban meg kell erõ sí te ni.

3. A nem egész ség ügyi alap dip lo má val ren del ke zõ
szak vizs gá ra je lent ke zõk ál tal be nyúj tan dó do ku men -
tu mok

- Je lent ke zé si lap (ld.: utol só elõt ti ol dal) 2 pld.-ban,

- a szak kép zést vég zõ egye tem dé ká ni hi va ta la ál tal ki -
ál lí tott vizs gá ra bo csá tó ha tá ro zat (ld.: utol só ol dal),

- a sze mé lyi iga zol vány fény má so la ta,

- a dip lo ma fény má so la ta,

- a vizs ga díj be fi ze té sé rõl szó ló iga zo lás. A szak vizs ga
díja 30 000 Ft, amely dí jat az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
10032000-01491838 szá mú szám lá já ra kell be fi zet ni, a
be fi ze tés át uta lás sal is tel je sít he tõ. A fel adó ve vény fény -
má so la tát kér jük mel lé kel ni. Si ker te len vizs ga meg is mét -
lé se ese tén a vizs ga dí jat is mét meg kell fi zet ni. A csek ket
arra a név re kér jük ki ál lí ta ni, amely név re a szám lát
ké rik (pl. Bt., kór ház neve), a be fi ze tés jog cí me ro vat ban 
kér jük a vizs gá zó ne vét fel tün tet ni. 

4. A meg is mé telt szak vizs gá ra je lent ke zõk ál tal be -
nyúj tan dó do ku men tu mok

- Je lent ke zé si lap

- mû kö dé si bi zo nyít vány a si ker te len szak vizs ga óta
vég zett szak gya kor lat ról

- a nem mun ká ban töl tött idõ(k) mun kál ta tó ál ta li iga zo -
lá sa (szü lé si sza bad ság, gyed, gyes, ka to na ság, fi ze tés nél -
kü li sza bad ság, táp pénz), 

- a vizs ga díj be fi ze té sé rõl szó ló iga zo lás. A szak vizs ga
díja 30 000 Ft., amely dí jat az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
10032000-01491838 szá mú szám lá já ra kell be fi zet ni, a
be fi ze tés át uta lás sal is tel je sít he tõ. A fel adó ve vény fény -
má so la tát kér jük mel lé kel ni.

5. Ál ta lá nos tud ni va lók

A vizs gá ra bo csá tó ha tá ro zat (vagy az ab szo lu tó ri um)
benyúj tá sá ra a ha tá ro zat ki ál lí tá sa után azon nal, legkésõbb

pe dig a vizs ga meg hir de tett idõ pont ja elõtt egy hó nap pal
ke rül het sor. En nek a ha tár idõ nek az el mu lasz tá sa ese tén a
je lent ke zés az adott vizs ga idõ szak ra nem fo gad ha tó el, és
a kö vet ke zõ vizs ga idõ szak ra való je lent ke zést írás ban meg 
kell erõ sí te ni.

A vizs gá ra bo csá tó ha tá ro zat (ab szo lu tó ri um) benyúj -
tása elõtt a je lölt nem kap vizs ga be osz tást. Tény le ges
vizsga beosztására és er rõl szó ló tá jé koz ta tá sá ra csak az
egye tem ál tal ki ál lí tott vizs gá ra bo csá tó ha tá ro zat (abszo -
lutó rium) meg ér ke zé se után ke rül sor.

Ha a je lölt a vizs gá ra je lent ke zés és a vizs ga idõ pont ja
kö zött tel je sí ti a szak kép zés va la mely ré szét, vizs gá ra csak 
ak kor bo csát ha tó, ha az utol só ré sze lem tel je sí té sé rõl szó ló 
iga zo lást (és a vizs gá ra bo csá tó ha tá ro za tot) a vizs ga meg -
hir de tett idõ pont ja elõtt leg alább egy hó nap pal be nyújt ja.
En nek a ha tár idõ nek az el mu lasz tá sa ese tén a je lent ke zés
az adott vizs ga idõ szak ra nem fo gad ha tó el, és a kö vet ke zõ
vizsga i dõ szak ra való je lent ke zést írás ban meg kell erõ sí teni.

Ha a szak kép zés kö ve tel mé nye i nek tel je sí té se és a szak -
vizs gá ra tör té nõ je lent ke zés kö zött több mint öt év telt el, a 
je lölt nek iga zol nia kell, hogy a vizs gá ra je lent ke zés kor és
azt köz vet le nül meg elõ zõ en

a) alap (a jog sza bály sze rint: elsõ) szak ké pe sí tés ese tén
ti zen két hó nap,

b)  rá épí tett szak ké pe sí tés ese tén hat hó nap

szak gya kor la tot foly ta tott a meg sze rez ni kí vánt szak ké pe -
sí tés te rü le tén.

Ha szak kép zés kö ve tel mé nye i nek tel je sí té se és a szak -
vizs gá ra tör té nõ je lent ke zés kö zött több mint tíz év telt el,
a szak kép zés tel jes idõ tar ta mát és tar tal mát meg kell is mé -
tel ni.

A je lent ke zé se ket pos tán vagy - ki vé te le sen - sze mé lye -
sen le het a Nem ze ti Vizs ga bi zott ság hoz el jut tat ni (1051 Bu -
dapest, Arany J. u. 6-8.)

A szak kép zett sé get ta nú sí tó bi zo nyít ványt a mû kö dé si
nyil ván tar tás ban sze rep lõ név re ál lít juk ki. 

A fel so rol ta kon kí vül to váb bi do ku men tu mot nem
kell mel lé kel ni, amennyi ben to váb bi iga zo lá sok szük sé -
ge sek, ar ról a je lent ke zõt írás ban ér te sít jük.
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 Ügy in té zõk:

Ar lóy György né  428-4656 301-7800/1220

Gá los né Bics kei Ka ta lin 428-4647 301-7800/1280

Mar ton Már ta 428-4647 301-7800/1437

FAX: 301-7813

Ügy fél fo ga dás:

HÉTFÕ:  9-12 órá ig

SZERDA: 14-16 órá ig

Dr. Fock Er zsé bet szak mai fõ ta nács adó fo ga dó órá ja pa nasz ügyek ben:  SZERDA: 15.00-16.30 órá ig



II. VIZSGANAPTÁR

Szak ma Idõ pont ügy in té zõ 

Ad dic to ló gia 2008.  IX. 28.-X. 10. Mar ton Már ta

Al ler go ló gia és kli ni kai im mu no ló gia 2008. XII. 1-17. Mar ton Már ta

Ana est he si o ló gia-in ten zív the rá pia 2008. IX. 28.-X. 10. Ar lóy György né

2008. XII. 1-17.  

And ro ló gia 2008. IX. 28.-X. 10. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Arc-áll csont-száj se bé szet 2008.  X. 27.-XI. 7. Ar lóy György né

Au dio ló gia 2008. IX. 28.-X. 10. Ar lóy György né

Bel gyó gyá szat 2008. IX. 28.–X. 10. Ar lóy György né

2008. XII. 1-17.

Bõr gyó gyá szat 2008. IX. 28.-X. 10. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Cse cse mõ- és gyer mek fül-orr-gé ge gyó gyá szat  2008. X. 13-24. Ar lóy György né

Cse cse mõ- és gyer mek kar di o ló gia 2008. X. 13-24. Ar lóy György né

Cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá szat 2008. IX. 28.-X. 10. Ar lóy György né

 2008. XII. 1-17.  

Cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá sza ti in ten zív te rá pia 2008. XI. 3-14. Ar lóy György né

Cy to pa to ló gia 2008. X. 13-22. Mar ton Már ta

Den to-al ve o lá ris se bé szet 2008. XI. 17-28. Ar lóy György né

Egész ség biz to sí tás 2008. X. 13-22. Ar lóy György né

En dok ri no ló gia 2008. X. 13-22. Ar lóy György né

Ér se bé szet 2008. IX. 28.-X. 10. Mar ton Már ta

Fi zi ká lis me di ci na és re ha bi li tá ci ós or vos lás 2008. X. 27.–XI. 7. Mar ton Már ta

Fi zi o te rá pia 2008. X. 27.-XI. 7. Mar ton Már ta

Fog- és száj be teg sé gek Igény ese tén: 
2008. X. 27.-XI. 7.

Ar lóy György né

Fog lal ko zás-or vos tan (üzem or vos tan) 2008. XII. 1-17. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Fog sza bá lyo zás 2008. XI. 3-14. Ar lóy György né

Fo ni át ria 2008. X. 13-22. Ar lóy György né

Fül-orr-gé ge gyó gyá szat 2008. XII. 1-17. Ar lóy György né

Gaszt ro en te ro ló gia 2008. X. 27.-XI. 7. Ar lóy György né

Ge ri át ria 2008. X. 27.-XI. 7. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Gyer mek- és if jú ság pszi chi át ria 2008. IX. 28.-X. 10. Mar ton Már ta

Gyer mek gaszt ro en te ro ló gia 2008. X. 27.-XI. 7. Ar lóy György né

Gyer mek fo gá szat 2008. XI. 17-28. Ar lóy György né

Gyer mek ne u ro ló gia 2008. IX. 28.-X. 10. Mar ton Már ta

Gyer mek nõ gyó gyá szat 2008. IX. 28.-X. 10. Mar ton Már ta

Gyer mek ra di o ló gia 2008. IX. 28.-X. 10. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Gyer mek se bé szet 2008. X. 13-22. Mar ton Már ta

Gyer mek sze mé szet 2008. X. 13-22. Ar lóy György né

Gyer mek tü dõ gyó gyá szat 2008. X. 27.-XI. 7. Mar ton Már ta

Ha e ma to ló gia 2008. XI. 17-28. Ar lóy György né

Há zi or vos tan 2008. XI. 17-28. Gá los né Bics kei Ka ta lin
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Szak ma Idõ pont ügy in té zõ 

Hon véd or vos tan-ka taszt ró fa or vos tan 2008. X. 13-22. Ar lóy György né

Ideg se bé szet 2008. IX. 28.-X. 10. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Igaz ság ügyi or vos tan 2008. XI. 17-28. Ar lóy György né

Igaz ság ügyi pszi chi át ria (igaz ság ügyi el me or vos tan) 2008. XI. 17-28. Ar lóy György né

In fec to ló gia 2008. X. 13-22. Mar ton Már ta

In ten zív te rá pia 2008. XI. 3-14. Ar lóy György né

Is ko la egész ség tan és if jú ság vé de lem 2008. X. 27-XI. 7. Mar ton Már ta

Kar di o ló gia 2008. XI. 17.-28. Mar ton Már ta

Kéz se bé szet 2008. X. 13-22. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Kli ni kai far ma ko ló gia 2008. X. 13-22. Mar ton Már ta

Kli ni kai ge ne ti ka 2008. IX. 28.-X. 10. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Kli ni kai la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok Igény ese tén :
2008. XII. 1-17.

Ar lóy György né

Kli ni kai ne u ro fi zi o ló gia 2008. X. 13-22. Mar ton Már ta

Kli ni kai on ko ló gia 2008. XI. 17.-28. Mar ton Már ta

Kon zer vá ló fo gá szat és fog pót lás tan 2008. X. 6-17. Ar lóy György né

Köz egész ség tan-jár vány tan Igény ese tén
2008. X. 6-17.

Mar ton Már ta

Köz egész ség ügyi-jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok Igény ese tén
2008. X. 6-17.

Mar ton Már ta

La bo ra tó ri u mi ha e ma to ló gia és im mu no ló gia 2008. X. 13-22. Mar ton Már ta

Meg elõ zõ or vos tan és nép egész ség tan 2008. X. 6-17. Mar ton Már ta

Mell kas se bé szet 2008. X. 13-22. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Mo le ku lá ris ge ne ti kai di ag nosz ti ka 2008. X. 6-17. Mar ton Már ta

Moz gás szer vi re ha bi li tá ció 2008. X. 27.-XI. 7. Mar ton Már ta

Mun ka hy gi e ne 2008. IX. 28.-X. 10. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Nef ro ló gia 2008. XI. 17-28. Ar lóy György né

Ne o na to ló gia 2008. X. 27.-XI. 7. Ar lóy György né

Ne u ro ló gia 2008. X. 13-22. Mar ton Már ta

Ne u ro pa to ló gia 2008. X. 13-22. Mar ton Már ta

Ne u ro ra di o ló gia 2008. X. 13-22. Mar ton Már ta

Nuk le á ris me di ci na (izo tóp di ag nosz ti ka) 2008. X. 13-22. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Or to pé dia 2008. XII. 1-17. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Or to pé dia és tra u ma to ló gia 2008. XII. 1-17. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Or vo si la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka 2008. XII. 1-17. Ar lóy György né

Or vo si mik ro bi o ló gia 2008. X. 27.-XI. 7. Mar ton Már ta

Or vo si re ha bi li tá ció alap szak ma sze rint alap szak ma sze rint

Oxy o ló gia 2008. X. 13-22. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Oxy o ló gia és sür gõs sé gi or vos tan 2008. X. 13-22. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Pa ro don to ló gia 2008. X. 13-22. Ar lóy György né

Pat ho ló gia (Kór bonc tan) 2008. X. 13-22. Mar ton Már ta

Plasz ti kai (égé si) se bé szet 2008. X. 13-22. Mar ton Már ta

Pszi chi át ria 2008. X. 13-22. Mar ton Már ta
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Szak ma Idõ pont ügy in té zõ 

Pszi cho te rá pia 2008. X. 27.-XI. 7. Mar ton Már ta

Ra di o ló gia 2008. XI. 17-28. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Re pü lõ or vos tan 2008. XI. 17.-28. Mar ton Már ta

Re u ma to ló gia 2008. X. 27.-XI. 7. Mar ton Már ta

Se bé szet 2008. XII. 1-17. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Sport or vos tan 2008. X. 27.-XI. 7. Mar ton Már ta

Su gár bi o ló gia-su gár egész ség ügy 2008. X. 6-17. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Su gár egész ség tan 2008. X. 6-17. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Su gár te rá pia 2008. X. 6-17. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Sûr gõs sé gi or vos tan 2008. IX. 28.-X. 10. Ar lóy György né

Száj se bé szet 2008. X. 27.-XI. 7. Ar lóy György né

Sze mé szet 2008. XII. 1.-17. Ar lóy György né

Szív se bé szet 2008. X. 27.-X1. 7. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Szü lé szet-nõ gyó gyá szat 2008. X. 13-22. Mar ton Már ta

Tár sa da lom or vos tan 2008. X. 13-22. Mar ton Már ta

Transz fu zi o ló gia 2008. XI. 17-28. Mar ton Már ta

Tra u ma to ló gia 2008. XII. 1-17. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Tró pu si be teg sé gek 2008. X. 13-22. Mar ton Már ta

Tü dõ gyó gyá szat (Pul mo no ló gia) 2008. X. 13-22. Mar ton Már ta

Uro ló gia 2008. X. 13-22. Gá los né Bics kei Ka ta lin

Üzem or vos tan 2008. XII. 1-17. Gá los né Bics kei Ka ta lin

      GYÓGYSZERÉSZEK 

Vizs ga idõ pont ja min den szak má ban: 2008. XI. 10.-XII. 12. 

Ügy in té zõ: Mar ton Már ta

SZAKMA

Far ma kog nó zia és fi zi o te rá pia

Gyógy szer el lá tá si gyógy sze ré szet

Gyógy szer el len õr zés

Gyógy sze ré szi mik ro bi o ló gia

Gyógy szer ha tás tan

Gyógy szer ké mia

Gyógy szer tech no ló gia

Gyógy szer ügyi szer ve zés és igaz ga tás

Kli ni kai gyógy sze ré szet

Kli ni kai la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka

Kór há zi gyógy sze ré szet

Mi nõ ség biz to sí tás

Ra dio gyógy sze ré szet

Tár sa da lom gyógy sze ré szet

To xi ko ló gia
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Kli ni kai szak pszi cho ló gia, kli ni kai bio ké mia, kli ni kai mik ro bi o ló gia, mo le ku lá ris bi o ló gi ai di ag nosz ti ka, kli -
ni kai su gár fi zi kus  

Vizs ga idõ pont ja mind egyik szak má ban: 2008. XI. 17-28. 

Ügy in té zõ: Gá los né Bics kei Ka ta lin 

SZAKMA

Kli ni kai és men tál hi gi é ni ai fel nõtt szak pszi cho ló gia

Kli ni kai és men tál hi gi é ni ai gyer mek- és if jú sá gi szak pszi cho ló gia

Igaz ság ügyi kli ni kai pszi cho ló gia

Kli ni kai ad dik to ló gi ai szak pszi cho ló gia

Kli ni kai írás szak ér tõ pszi cho ló gia

Ne u ro pszi cho ló gia

Pszi cho te rá pia

Kli ni kai bio ké mia

Kli ni kai mik ro bi o ló gia

Mo le ku lá ris bi o ló gi ai di ag nosz ti ka

Kli ni kai su gár fi zi kus

A szak kép zés tel je sí té sé vel kap cso la tos ada tok 

Név: 
Szak te rü let: 
Jog sza bály alap ján elõ írt szak kép zé si idõ: 
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 szó ló

66/1999. (XII. 25.) EüM ren de let 6. §-a szerinti ked vez mény/gya kor la ti idõ idõ tar ta ma (ha van): 
Eset le ges mél tá nyos sá gi en ge dély szá ma: 

Be szá mí tás a jog sza bály alap ján: 
1.  kül föl di mun ka vál la lás ból be szá mí tott idõ: 

a be szá mí tás alap já ul szol gá ló te vé keny ség:
vég zé sé nek he lye: 
szak mai ve ze tõ:
idõ tar ta ma:

2. Ph.D. ösz tön díj ból be szá mí tott idõ:
a tu do má nyos te vé keny ség vég zé sé nek helye: 
szak mai ve ze tõ:
té ma kör: 
idõ tar ta ma: 

3. Elõ zõ szak vizs ga alap ján be szá mí tott idõ: 
(ha a be szá mí tott idõ szak egy év nél hosszabb, a be szá mí tás alap já ul szol gá ló kö zös ele mek, és azok idõ tar ta ma)  

4. Ki e sõ idõ: 
oka: 
idõ tar ta ma: 

Fen ti ek va ló sá gát iga zo lom, vizs gá ra bo csá tá sát ja va so lom: 

Egye tem kép vi se lõ je 
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JELENTKEZÉSI LAP

(kéz írás ese tén nyom ta tott be tûk kel kér jük ki töl te ni)
2 pld.-ban kér jük be kül de ni

Mely szak má ból kí ván vizs gáz ni: ..................................................................................................................................

Köz pon ti gya kor no ki rend szer alap ján vé gez te-e a szak kép zést*: igen nem

A vizs gá ra bo csá tó ha tá ro za tot (vagy ab szo lu tó ri u mot) ki ál lí tó egye tem: .....................................................................

.......................................................................................................................................................................................

A je lent ke zõ neve: ........................................................................................................................................................

Or vo si pe csét szá ma: ....................................................................................................................................................

Szü le té si hely, idõ: ........................................................................................................................................................

Dip lo ma meg szer zé sé nek he lye, idõ pont ja: ...................................................................................................................

Je len le gi mun ka he lye: ...................................................................................................................................................

Elõ zõ szak vizs gák meg ne ve zé se (ha van nak) és szá ma: ................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Ér te sí té si cím (+ te le fon szám): .......................................................................................................................................

A vizs ga díj  be fi ze té sé nek  dá tu ma: ...............................................................................................................................

Ha más szá má ra kéri a be fi ze tett vizs ga díj ról a szám lát ki ál lí ta ni, a cím zett pon tos 

neve: ..............................................................................................................................................................................

címe, irá nyí tó szá ma: .....................................................................................................................................................
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Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal 
k ö z  l e  m é  n y e  

a vi pe ra ma rás el le ni szé rum 
tar tá sá ra ki je lölt in té ze ti gyógy szer tá rak 

jegy zé ké rõl

Észak-ma gyar or szá gi Ré gió:

- Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi
Ok ta tó Kór ház - 3526 Mis kolc, Szent pé te ri kapu 72-76.

- Sá to ral ja új hely Vá ro si Ön kor mány zat Er zsé bet
Kór ház-Ren de lõ In té zet - 3980 Sá to ral ja új hely, Már -
tí rok útja 9.

- Nóg rád Me gyei Ön kor mány zat Szent Lá zár Kór -
ház-Ren de lõ In té zet - 3100 Sal gó tar ján, Fü le ki u. 64.

- He ves Me gyei Ön kor mány zat Mark hot Fe renc Kór -
ház-Ren de lõ In té zet - 3300 Eger, Szé che nyi u. 27-29.

Észak-al föl di Ré gió:

- Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Jósa And rás Ok ta tó
Kór ház - 4400 Nyír egy há za, Szent I. u. 68.

- Szat már-Be re gi Kór ház és Gyógy für dõ - 4900 Fe hér -
gyar mat, Dam ja nich u. 1.

Dél-al föl di Ré gió:

- Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert kli -
ni kai Köz pont - 6725 Sze ged, Szik ra u. 8.

- Kis kun ha la si Sem mel we is Kór ház - 6400 Kiskun -
halas, Dr. Mons part L. u. 1.

- Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za -
6000 Kecs kemét, Nyí ri út. 38.

Kö zép-ma gyar or szá gi Ré gió:

- Fõ vá ro si Ön kor mány zat Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór -
ház-Ren de lõ in té zet és Bal ese ti Köz pont (Er zsé bet Kór ház
- To xi co ló gi ai Osz tály) - 1074 Bu da pest, Al só er dõ sor u. 7.

- Já vorsz ky Ödön Kór ház - 2600 Vác, Ar gen ti Döme tér 1.

Kö zép-du nán tú li Ré gió:

- Fej ér Me gyei Szent György Kór ház - 8000 Szé kes fe -
hér vár, Se re gély esi u. 3.

Dél-du nán tú li Ré gió:

- Pé csi Tu do mány egye tem - 7624 Pécs, Hon véd u. 3.

- Ka po si Mór  Me gyei Kór ház -7400 Ka pos vár, Tal li án
Gy. u. 20-34.

Nyu gat-du nán tú li Ré gió:

- Gyõr Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház - 9024 Gyõr,
Vas vá ri P. u. 2-4. 

- Vas Me gyei Mar ku sovsz ky La jos Ál ta lá nos Re ha bi li -
tá ci ós és Gyógy für dõ Kór ház Egye te mi Ok ta tó kór ház -
9700 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky u. 3. 

- Zala Me gyei Kór ház - 8900 Za la eger szeg, Zrí nyi M. u. 1.

- Vá ro si Kór ház - 8800 Nagy ka ni zsa, Sze ke res J. u. 2-8.

Az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet 
k ö z  l e  m é  n y e

 a VIII. Ma gyar Gyógy szer könyv elõ írá sa i nak
vál to zá sa i ról

A Ma gyar Gyógy szer könyv VIII. ki adá sá nak al kal ma -
zá sá ról szó ló 28/2006. (VII. 11.) EüM ren de let 2. § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az Or szá gos
Gógy sze ré sze ti In té zet je len köz le mé nyé ben az aláb bi, a
VIII. Ma gyar Gyógy szer köny vet érin tõ vál to zá so kat te szi
köz zé, az Eu ró pai Gyógy szer könyv 6.0 kö te té ben be kö -
vet ke zett vál to zá so kat fi gye lem be véve.

Mó do sí tott szö ve gek

Ál ta lá nos fe je ze tek

1. Alap el vek

2.2.17. Csep pe nés pont

2.2.20. Po ten ci o met ri ás tit rá lás

2.2.22. Atom emisszi ós spekt ro met ria

2.2.23. Atom ab szorp ci ós spekt ro met ria

2.6.9. Vizs gá lat ab nor má lis to xi ci tás ra

4. Re a gen sek (4.1.1., 4.2.2.)

5.1.4. Gyógy szer ké szít mé nyek mik ro bi o ló gi ai tisz ta sá ga

5.3. Bi o ló gi ai ér ték meg ha tá ro zá sok és vizs gá la tok ered -
mé nye i nek sta tisz ti kai ana li zi se

Ál ta lá nos cik ke lyek

Mo nok lo ná lis an ti tes tek, em ber gyó gyá sza ti cél ra (2031)

Gyógy szer anya gok (2034)

Gyógy szer for mák

Sze mé sze ti gyógy szer ké szít mé nyek (1163)

Vég bél ben al kal ma zott/rek tá lis gyógy szer ké szít mé nyek
(1145)

Hü vely ben al kal ma zott/va gi ná lis gyógy szer ké szít mé nyek
(1164)
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Egye di cik ke lyek 

Aci dum pal mi ti cum

Ade no si num (1486)

Al bu mi ni hu ma ni so lu tio (0255)

Al lo pu ri no lum (0576)

Al tep la sum ad ini ec ta bi le (1170)

Amit ripty li num hyd roch lo ri dum (0464)

As cor by lis pal mi tas (0807)

Benzb ro ma ro num (1393)

Bol di fo li um (1396)

Ca len du lae flos (1297)

Ce fa man do li na fas (1402)

Ce fe pi mi di hyd roch lo ri dum mo no hyd ri cum (2126)

Cety lis pal mi tas (1906)

Chlor ta li do num (0546)

Cho le cal ci fe ro lum (0072)

Chond ro i ti ni nat rii sulp has (2064)

Chy mot ryp si num (0476)

Clo ni di ni hyd roch lo ri dum (0477)

Clo za pi num (1191)

Cup ri sulp has pen ta hyd ri cus (0894)

Cup ri sulp has, an hyd ri cus (0893)

Dal te pa ri num nat ri cum (1195)

Da na pa ro i dum nat ri cum (2090)

Dic lo fe na cum ka li cum (1508)

Dic lo fe na cum nat ri cum (1002)

Di et hyl car ba ma zi ni cit ras (0271)

Di py ri da mo lum (1199)

Do pa mi ni hyd roch lo ri dum (0664)

Eno xa pa ri num nart ri cum (1097)

Eryth ro po i e ti ni so lu tio con cent ra ta (1316)

Eto do la cum (1422)

Eu calyp ti fo li um (1320)

Fe no fib ra tum (1322)

Fe no te ro li hyd rob ro mi dum (0901)

Flu o ro u ra ci lum (0611)

Glu ca go num hu ma num (1635)

Glyce ro li di be he nas (1427)

Go na dot rop hi num cho ri o ni cum (0498)

He pa ri na mas sae mo le cu la ris mi no ris (0828)

He pa ri num cal ci cum (0332)

He pa ri num nat ri cum (0333)

Hy a lu ro ni da sum (0912)

Hyd roch lo rot hi a zi dum (0394)

Im mu nog lo bu li num hu ma num an ti-D (0557)

Im mu nog lo bu li num hu ma num an ti-D ad usum int ra ve -
no sum (1527)

In su li num bo vi num (1637)

In su li num por ci num (1638)

Ke to ro la cum tro me ta mo lum (1755)

Li do ca i ni hyd roch lo ri dum (0227)

Mac ro go li 15 hyd ro xys te a ras (2052)

Mac ro go li ole as (1618)

Mat ri ca ri ae flos (0404)

Med ro xyp ro ges te ro ni ace tas (0673)

Me ta mi zo lum nat ri cum (1346)

Met he na mi num (1545)

Nad ro pa ri num cal ci cum (1134)

Nat rii ace tas tri hyd ri cus (0411)

Nat rii cal cii ede tas (0231)

Nat rii flu o ri dum (0514)

Nat rii hy a lu ro nas (1472)

No no xi no lum 9 (1454)

Nor ad re na li ni hyd roch lo ri dum (0732)

Nor ad re na li ni tart ras (0285)

Ori ga ni her ba (1880)

Ory zae amy lum (0349)

Panc re a tis pul vis (0350)

Pa raf fi num so li dum (1034)

Par na pa ri num nat ri cum (1252)

Pa ro xe ti ni hyd roch lo ri dum an hyd ri cum (2283)

Pa ro xe ti ni hyd roch lo ri dum he mi hyd ri cum (2018)

Pen ta e ryth rity li tet ra nit ras di lu tus (1355)

Pep si ni pul vis (0682)

Phol co di num (0522)

Plan ta gi nis lan co le a tea fo li um (1884)

Plas ma hu ma num ad se pa ra ti o nem (0853)

Pro met ha zi num hyd roch lo ri dum (0524)

Proth rom bi num mul tip lex hu ma num (0554)

Ri bof la vi num (0292)
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Ri ci ni ole um hyd ro ge na tum (1497)

Squ a la num (1630)

Tin za pa ri num nat ri cum (1271)

Tri mip ra mi ni ma le as (0534)

Tryp si num (0694)

Uro fol lit ro pi num (0958)

Uro ki na sum (0695)

War fa ri num nat ri cum (0698)

War fa ri num nat ri cum clath ra tum (0699)

Yo him bi ni hyd roch lo ri dum (2172)

Ja ví tott szö ve gek

Ál ta lá nos fe je ze tek

2.4.8. Ne héz fé mek

2.4.15. Nik kel po li o lok ban

2.4.29. Ome ga-3-sa vak ban gaz dag zsí ros ola jok zsír sav -
összetétele

2.5.12. Víz tar ta lom meg ha tá ro zá sa fél mik ro-mód szer rel

2.5.33. Összes fe hér je

2.6.13. Nem ste ril ter mé kek mik ro bi o ló gi ai vizs gá la ta:
vizs gá lat meg ha tá ro zott mik ro or ga niz mu sok ra

2.7.2. An ti bi o ti ku mok mik ro bi o ló gi ai ér ték mé ré se

2.7.6. Ad szor be ált dif té ria-vak ci na ha tó ér té ké nek meg -
ha tá ro zá sa

2.7.8. Ad szor be ált te ta nusz-vak ci na ha tó ér té ké nek
meg ha tá ro zá sa

2.8.12. Nö vé nyi dro gok il ló olaj-tar tal má nak meg ha tá -
ro zá sa

3.1.1.1. Em be ri vér és vér ké szít mé nyek elõ ál lí tá sá hoz
hasz nált lá gyí tott poli(vi nil-klo rid)-ala pú anya gok

3.1.1.2. Em be ri vér és vér ké szít mé nyek transz fú zi ós
csö ve i nek elõ ál lí tá sá hoz hasz nált, lá gyí tott poli(vi nil-klo -
rid)-ala pú anya gok

3.1.3. Po li ole fi nek

3.1.4. Pa ren te rá lis és sze mé sze ti ké szít mé nyek tar tá lya i nak
elõállí tá sá hoz hasz nált, ada lék anya got nem tar tal ma zó po -
li eti lén

3.1.5. Pa ren te rá lis és sze mé sze ti ké szít mé nyek tartá -
lyainak elõ ál lí tá sá hoz hasz nált, ada lék anya go kat tartal -
mazó po li eti lén

3.1.6. Pa ren te rá lis és sze mé sze ti ké szít mé nyek tar tá -
lya i nak és zá ró ele me i nek elõ ál lí tá sá hoz hasz nált po li pro -
pi lén

3.1.10. Nem in jek tá lás ra szánt vi zes ol da tok tar tá lya i nak
elõ ál lí tá sá ra hasz nált, nem-lá gyí tott poli(vi nil-klo rid)-ala pú
anya gok

3.1.11. Be vé tel re szánt, szá raz gyógy szer for mák tar tá -
lya i nak elõ ál lí tá sá hoz hasz nált, nem-lá gyí tott poli(vinil-
 klorid)-ala pú anya gok

3.1.14. Vi zes in fú zi ós ol da tok tar tá lya i nak elõállítá -
sához hasz nált, lá gyí tott poli(vi nil-klo rid)-ala pú anya gok

3.1.15. Nem pa ren te rá lis ké szít mé nyek tar tá lya i nak elõ -
ál lí tá sá hoz hasz nált poli(eti lén-te ref ta lát)

3.2.9. Pa ren te rá lis vi zes ol da tok, és li o fi le zett po rok tar -
tá lya i hoz hasz nált gumi zá ró ele mek

5.2.1. A bi o ló gi ai ké szít mé nyek cik ke lye i ben haszná -
latos ki fe je zé sek

 
Ál ta lá nos cik ke lyek

Nö vé nyi dro gok (1433)

Egye di cik ke lyek

Ra dio ak tív gyógy szer ké szít mé nyek 

In dii (111In) pen te ta tis so lu tio ini ec ta bi lis (0670)

Stron tii (89Sr) chlo ri di so lu tio ini ec ta bi lis (1475)

Tech ne tii (99mTc) mac ro sal bi sus pen sio ini ec ta bi lis
(0296)

Ho me o pá ti ás ké szít mé nyek

Cad mii sul fas hyd ri cus ad pra e pa ra ti o nes ho mo e o pat hi cas
(2143)

Cup ri ace tas mo no hyd ri cus ad pra e pa ra ti o nes ho mo e o -
pat hi cas (2146)

Cup rum ad pra e pa ra ti o nes ho mo e o pat hi cas (1610)

Cro ci stig ma ad pra e pa ra ti o nes ho mo e o pat hi cas (1624)

Fer rum ad pra e pa ra ti o nes ho mo e o pat hi cae (2026)

He de ra he lix ad pra e pa ra ti o nes ho mo e o pat hi cas (2092)

Hy os ci a mus ni ger ad pra e pa ra ti o nes ho mo e o pat hi cas
(2091)

Hy pe ri cum per fo ra tum ad pra e pa ra ti o nes ho mo eopa -
thicas (2028)

Ur ti ca di o i ca ad ad pra e pa ra ti o nes ho mo e o pat hi cas (2030)

To váb bi egye di cik ke lyek

A Ph. Hg. VIII. to váb bi egye di cik ke lye i re vo nat ko zó
ja ví tá so kat a 6. ki adás tar tal ma címû, je len köz le mény ben
köz re adott szö veg tar tal maz za. 
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Az Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont
s z a k  m a i  i r á n y  e l  v e

az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mé nyek
fel ügye le té rõl

Ké szült a vé dõ ol tás sal kap cso lat ba ke rü lõ (vé dõ ol tá -
so kat szer ve zõ, vég zõ, fel ügye lõ) te rü le ti egész ség ügyi
dol go zók szá má ra

Ké szült az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mé nyek fel -
ügye le té nek mun ka cso port ja köz re mû kö dé sé vel az Egész -
ség ügyi Vi lág szer ve zet „Sur ve il lan ce of ad ver se events
fol lo wing im mu ni za ti on - Fi eld gu i de for ma na gers of im -
mu ni za ti on pro gram mes” címû aján lá sai alap ján.

Össze ál lí tot ta 

Dr. Czum bel Ida

Köz re mû köd tek:

Bé ké si Zsu zsan na

Dr. Je le nik Zsu zsan na

Dr. Ko vács Ju li an na

Dr. Kul csár And rea

Dr. Len csés Gyön gyi

Dr. Mel les Már ta

Dr. Mész ner Zsó fia

Dr. Pa u liny Zsu zsan na

Az Eu ró pai Te rü le ti Epi de mi o ló gi ai Kép zé si Prog ram
ré szé rõl

Dr. Ran ta la Mer ja

Elõ szó 

Ma gyar or szá gon mint egy 2 mil lió ol tást vé gez nek
éven te. Igen nagy ki hí vást je lent az ol tás ra ese dé kes gyer -
me kek 100%-os át ol tott sá gá nak biz to sí tá sa, ugyan ak kor
ez a jár vány ügyi biz ton ság egyik alap pil lé re.

A for ga lom ba ke rü lõ vak ci ná kat kor sze rû tech no ló gi ai
mód sze rek kel, szi go rú biz ton sá gi és el len õr zé si elõ írá sok -
nak meg fe lel ve gyárt ják és ta pasz ta lat sze rint ma gas vé -
dett sé get biz to sí ta nak.

Az ol tást kö ve tõ leg gya ko ribb he lyi és ál ta lá nos re ak -
ci ók a fáj da lom, a duz za nat, az ol tás he lyén je lent ke zõ
bõr pír, a rossz köz ér zet, vagy az in ger lé keny ség, ál ta lá ban
spon tán, ke ze lés nél kül meg szûn nek.

Az ol tás nak tu laj do nít ha tó sú lyos re ak ci ók igen rit kák
és ered mé nye sen ke zel he tõk.

Fon tos, hogy ezen ese mé nyek ha la dék ta lan be je len té se
és ki vizs gá lá sa meg tör tén jen az eset le ges to váb bi ak meg -
elõ zé se ér de ké ben va la mint, hogy a vé let le nül egy be esõ
ese mé nyek mi att té ve sen ne ma rasz tal ják el az ol tá si rend -
szert.

A szo ros kont roll meg erõ sí ti a la kos ság ol tá sok ba ve tett
bi zal mát és hosszú tá von az ol tá si prog ram mi nõ sé gét tö -
ké le te sí ti.

Az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mé nyek fel ügye le te
az ol tá si biz ton ság mo ni to ro zá sá nak ha té kony esz kö ze.

El en ged he tet len a té má ban érin tet tek - a gyár tók, az ol -
tó anyag el len õr zõk, a ha tó sá gok és az oltó or vo sok - ko or -
di nált erõ fe szí té se, a vak ci na al kal ma zás biz ton sá gos sá gá nak
do ku men tált iga zo lá sá ra. 

Nap ja ink ban ezért kap ki emelt je len tõ sé get, hang súlyt
az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mé nyek mo ni to ro zá sá -
nak fon tos sá ga nem csak ha zai, ha nem nem zet kö zi vo nat -
ko zás ban is.

Fen ti ek re te kin tet tel ezen szak mai irány elv az ol tást kö -
ve tõ nem kí vá na tos ese mé nyek ész le lé sé re és be je len té sé re 
össz pon to sít, tár gya sze rint ér te lem sze rû en eze ket hoz za
elõ tér be, azon ban e he lyen is le kell szö gez ni, hogy a  vé -
dõ ol tás sal meg elõz he tõ fer tõ zõ be teg sé gek ese té ben
(ka nya ró, te ta nusz, gyer mek bé nu lás, sza már kö hö gés, dif -
té ria stb.) az im mu ni zá ció nyúj tot ta elõ nyök, messze fe -
lül múl ják az ol tás sal járó koc ká za tot. A be nem ol tott
gye re kek meg be te ge dé sé nek a va ló szí nû sé ge sok kal na -
gyobb a nem kí vá na tos ese mény ki ala ku lá sá nak va ló szí nû -
sé gé nél.

Fo ga lom-meg ha tá ro zá sok

Ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mény (OKNE): az ol -
tást kö ve tõ en je lent ke zõ nem kí vá na tos ese mény, mely az
ol tás sal össze füg gés be hoz ha tó. 

Ol tá si re ak ció (mel lék ha tás): olyan nem kí vánt ese -
mény, mely az ol tó anyag al kal ma zá si elõ írá sá ban meg ha -
tá ro zott mó don tör té nõ al kal ma zást kö ve tõ en lép fel.

Ol tá si tech ni kai hiba vagy ol tá si bal eset (pro gram me 
re la ted or pro gram me er ror): az ol tást kö ve tõ nem kí -
vánt ese mény, mely az ol tó anyag szál lí tá sa, tá ro lá sa, il let ve
al kal ma zá sa so rán be kö vet ke zett hi bák hoz kap csol ha tó.

Eny he (mild): ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mény:
min den ol tást kö ve tõ ese mény, ami nem mi nõ sül sú lyos nak.

Sú lyos (se ri o us): ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mény:
ha lál lal vég zõ dõ vagy a be teg kór há zi ápo lá sát szük sé ges sé
tevõ ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mény*

Hal mo zó dás (clus ter): Két vagy több olyan ol tást kö -
ve tõ nem nem kí vá na tos ese mény, mely tér ben és idõ ben,
to váb bá a be adott ol tó anyag te kin te té ben össze függ. 
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Szo kat lan ese mény (unu su al): olyan nem kí vá na tos
ese mény, amely nek jel le ge vagy sú lyos sá ga nem fe lel meg 
az al kal ma zá si elõ írás ban le ír tak nak.

Vé let le nül (co in ci den tal) egy be esõ ese mény: olyan
ese mény, mely ol tást kö ve tõ en je lent ke zik, de az ol tás hoz
nem kap csol ha tó (nem az ol tás vált ja ki). Vé let len sze rû
idõ be li egy be esés.

Ol tó anyag: ol tás sal kü lön bö zõ mó don a test be jut ta tott, 
va la mely be teg ség meg elõ zé sé re, ki vé dé sé re szol gá ló ké -
szít mény.

Ol tás: ol tó anyag nak a test be jut ta tá sa passzív és ak tív
im mu ni zá lás cél já ból.

Kis tér sé gi in té zet: az ÁNTSZ ol tott la kó he lye sze rint
te rü le ti leg il le té kes kis tér sé gi in té ze te.

Re gi o ná lis in té zet: az ÁNTSZ ol tott la kó he lye sze rint
te rü le ti leg il le té kes re gi o ná lis in té ze te.

Meg jegy zés: 

Szö võd mény, fo ko zott ol tá si re ak ció: a nem zet kö zi
no menk la tú ra sze rint nem hasz ná la tos fo ga lom. Az ada tok 
össze ha son lí tá sa ér de ké ben fon tos, hogy az ér vé nyes aján lá -
sok össz hang ban le gye nek a nem zet kö zi ren del ke zé sek kel. 
En nek hi á nyá ban az ada tok hasz nál ha tat lan ná vál nak.

Rö vi dí té sek

OEK: Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont

EVSZ: Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet 

ESEMÉNY, (OKNE): Ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos
ese mény

BCG: Ba cil le Cal met te - Gu e rin  tu ber ku ló zis el le ni
vak ci na

DTP: Diph te ria To xo id, Te ta nus To xo id, Per tus sis
vak ci na

DTaP: Dipht he ria To xo id, Te ta nus To xo id, Acel lu -
la ris Per tus sis vak ci na

HIB: b cso por tú Ha e mop hi lus inf lu en zae

MMR: Ka nya ró, Mumpsz, Ru be ó la vak ci na

OPV: Orá lis Po li o my e li tis Vak ci na

HHA: Hi po tó ni ás Hi po resz pon zív Ál la pot

TSS: To xi kus - Shock szind ró ma

Az an gol szak iro da lom ban hasz ná la tos rö vi dí té sek:

WHO: World He alth Or ga ni za ti on

AEFI: Ad ver se Event Fol lo wing Im mu ni za ti on

VAERS: Vac ci ne As so ci a ted Ad ver se Event

Jog sza bá lyi hát tér

1997. évi CLIV. tör vény az egész ség ügy rõl

18/1998. (VI. 3.) NM ren de let a fer tõ zõ be teg sé gek és
a jár vá nyok meg elõ zé se ér de ké ben szük sé ges jár vány -
ügyi in téz ke dé sek rõl

15/2005. (V. 2.) EüM ren de let az egész ség ügyi szol -
gál ta tók szak mai fel ügy le té rõl

60/2003. (X. 20.) ESZCSM ren de let 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

2005. évi XCV. tör vény 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 vé nyek mó do sí tá sá ról

40/2007. (VIII. 9.) EüM ren de let az egyes egész ség -
ügyi tár gyú mi nisz te ri ren de le tek jog har mo ni zá ci ós
célú mó do sí tá sá ról

52/2005. (XI. 18.) EüM ren de let az em be ri al kal ma -
zás ra ke rü lõ gyógy sze rek for ga lom ba ho za ta lá ról

30/2005. (VIII. 2.) EüM ren de let az em be ri al kal ma -
zás ra ke rü lõ gyógy sze rek cím ké jé rõl és be teg tá jé koz ta -
tó já ról

35/2005. (VIII. 26.) EüM ren de let az em be ri fel hasz -
ná lás ra ke rü lõ vizs gá la ti ké szít mé nyek kli ni kai vizs gá -
la tá ról és a he lyes kli ni kai gya kor lat al kal ma zá sá ról 

53/2004. (VI. 2.) ESZCSM ren de let a gyógy sze rek kel 
foly ta tott nagy ke res ke del mi és pár hu za mos im port te -
vé keny ség rõl

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
IRÁNYELVE (2001. no vem ber 6.) az em be ri fel hasz -
ná lás ra szánt gyógy sze rek kö zös sé gi kó de xé rõl

(2001/83/EK); VOLUME 9A of The Ru les Go ver -
ning Me di ci nal Pro ducts in the Eu ro pe an Un ion - Gu i -
de li nes on Phar ma co vi gi lan ce for Me di ci nal Pro ducts
for Hu man Use

Be ve ze tõ

Vi lág szer te is mert az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese -
mé nyek fel ügye le té nek fon tos sá ga. Nem zet kö zi és eu ró -
pai szak mai in té ze tek, szer ve ze tek dol goz nak a meg le võ
és mû kö dõ rend sze rek meg szi lár dí tá sán, ezek fej lesz té se
ál tal. Az ol tás sal meg elõz he tõ fer tõ zõ be teg sé gek fel szá -
mo lá sa il let ve eli mi ná lá sa kö vet kez té ben az ol tá sok fon -
tos sá ga a la kos ság kö ré ben csök ken, ugyan ak kor a fi gye -
lem elõ te ré be mind in kább az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos
ese mé nyek ke rül nek. Az ese mé nyek re tör té nõ nem
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megfelelõ reagálás az átoltottság csökkenéséhez és ennek
jól ismert negatív következményeihez vezethet. 

Mind ezen ki hí vá sok is me re té ben szü le tett meg a je len -
le gi szak mai irány elv a vé dõ ol tá so kat szer ve zõ, vég zõ, fel -
ügye lõ te rü le ti egész ség ügyi dol go zók szá má ra, szem elõtt 
tart va azt a kö ve tel ményt is, hogy az ada tok össze ha son lí -
tá sa ér de ké ben az ér vé nyes ha zai aján lá sok össz hang ban
le gye nek a nem zet kö zi aján lá sok kal. 

A szak mai irány elv cél ja

- az ese mé nyek idõ ben tör té nõ fel de rí té se, be je len té se
és ki vizs gá lá sa 

- az ese mé nyek elõ for du lá si gya ko ri sá gá nak is me re te

- a szo kat la nul gya ko ri és sú lyos ese mé nye ket oko zó
vak ci nák gyár tá si té te le i nek fel de rí té se 

- a szo kat la nul gya ko ri és sú lyos ese mé nyek nyil ván tar tá sa

- az ol tó anyag szál lí tá sa, tá ro lá sa il let ve al kal ma zá sa so rán
be kö vet ke zett hi bák fel de rí té se 

- a la kos ság ol tá sok ba ve tett bi zal má nak meg õr zé se az
idõ ben tör té nõ, meg fe le lõ in téz ke dé sek ál tal

 - szak mai szak ér tõi anyag ként szol gál

A szak mai irány elv ré szei

1. Gyors fel de rí tés és be je len tés 

2. Gyors és ha té kony ki vizs gá lás

Nap ra kész, pon tos nyil ván tar tás

3. Adat elem zés 

4. Gyors és ha té kony in téz ke dés

5. A rend szer ki ér té ke lé se

Az érin tet tek tá jé koz ta tá sa

Kép zés

E szak mai irány elv ré szét ké pe zõ mel lék le tek meg -
könnyí tik az egész ség ügyi dol go zó mun ká ját és dön té sét
arra vo nat ko zó an, hogy az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos
ese mény össze füg gés be hoz ha tó-e az ol tás sal vagy sem. 

Az I. Mel lék let tar tal maz za az ol tá so kat kö ve tõ is mert
és leg gyak rab ban elõ for du ló ese mény tí pu so kat, va la mint
ezek eset de fi ní ci ót. Ezek alap ján kell az ese mé nye ket be -
je len te ni.

A II. és a III. Mel lék let az ese mény re vo nat ko zó be gyûj tött
ada to kat tar tal maz za. Az adat bá zis be vi te li ûr lap ja.

A IV. Mel lék let tá rol ja a ki vizs gá lás so rán be gyûj tött
ada to kat. 

Az V. Mel lék let tar tal maz za az ol tá so kat kö ve tõ leg gya -
ko ribb ese mény tí pu sok és az ol tás kö zöt ti idõ be ni össze -
füg gé se ket. 

A VI. Mel lék let tar tal maz za az egyes ol tó anya gok ál tal
ki vál tott is mert ese mény tí pu sok aján lott ke ze lé sét.

A VII. Mel lék let tar tal maz za az ol tá si tech ni kai hi bák hoz
tár su ló leg gya ko ribb ese mény tí pu so kat.

Ezen szak mai irány elv és en nek mel lék le tei az In ter net -
rõl le tölt he tõ ek (http://www.oek.hu) és ezek al kal ma zá sa
szük sé ges a ko ráb bi nyom tat vá nyok he lyett. 

1. Az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mé nyek fel de rí -
té se és be je len té se

Az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mé nyek oká nak tisz -
tá zá sá hoz el en ged he tet le nül fon tos az ese mény fel de rí té se
és be je len té se. Az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mény az
ol tást kö ve tõ en je lent ke zik, és az oltással összefüggésbe
hozható.

Nem min den ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mény hoz -
ha tó össze füg gés be az ol tás sal és nem min den eset ben az
ol tó anyag fe le lõs a nem kí vá na tos ese mé nye kért. Szá mos
eset ben az ol tó anyag szál lí tá sa, tá ro lá sa, il let ve ke ze lé se
fo lya mán be kö vet ke zett mu lasz tá sok áll nak az ese mény
hát te ré ben.

A fel ügye let szá mos ese ményt fel de rít, mind emel lett a
na gyon rit ka vagy a ké sõn je lent ke zõ ese mé nyek fel de rí -
tet le nül ma rad hat nak. Ilyen ese tek ben az ese mé nyek ol tás -
hoz vagy ol tó anyag hoz kap cso ló dó va ló szí nû sé gé nek iga -
zo lá sá ra spe ci á lis ta nul má nyok ki vi te le zé se szük sé ges.

Mi lyen ese ményt kell be je len te ni?

1. Min den olyan abs ces sust, mely az ol tás he lyén ke let -
ke zik.

2. Min den olyan lympha de ni tist, mely BCG ol tást kö ve -
tõ en je lent ke zik.

3. Min den olyan el ha lá lo zást, amely az ol tást kö ve tõ en
1 hó na pon be lül je lent ke zik.

4. Min den olyan ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese ményt,
mely kór há zi el lá tást igé nyel.

5. Min den sú lyos és szo kat lan ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos
ese ményt, mely az ol tás sal össze füg gés be hoz ha tó.

6. Min den olyan eny he nem kí vá na tos ese ményt, amely
tö me ge sen for dul elõ.

Az oltó/ész le lõ or vos ha tás kö re, hogy amennyi ben
szak mai szem pont ból (az ol tott ál la po ta, kö rül mé nyei) in -
do kolt, bár mi lyen más ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese -
ményt be je lent sen. Lásd I. Mel lék let. Amennyi ben az ese -
mény a szü lõ vagy a la kos ság ag go dal mát kel ti be kell je -
len te ni. 

Ki nek és hova kell be je len te ni?

- Az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese ményt az ész le lõ
vagy az oltó or vos je len ti az ÁNTSZ Kis tér sé gi In té ze té be.

- Az ÁNTSZ Kis tér sé gi In té ze te a tu do má sá ra ju tott
ese ményt je len ti az ÁNTSZ Re gi o ná lis In té ze té be.

- Az ÁNTSZ Re gi o ná lis In té ze te a be je len tõ la pok má -
so la tát a ki vizs gá lás ered mé nyé vel együtt meg kül di az Or -
szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont ba.

5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1953



Mi kor kell be je len te ni?

A be je len tést 24 órán be lül vagy az ese ményt kö ve tõ
elsõ mun ka na pon, írás ban kell meg ten ni. 

A ha lá les etet és a szo kat la nul sú lyos, kór há zi el lá tást
igény lõ ese te ket azon nal, te le fo non is be kell je len te ni a
fen ti ek ben rész le te zet tek sze rint. A te le fo non tör té nõ
azon na li be je len tés le he tõ vé te szi az in for má ci ók hi te les -
sé gé nek azon na li el len õr zé sét és az in téz ke dé sek mi e lõb bi
meg ho za ta lát a to váb bi ese mé nyek meg elõ zé se ér de ké ben.

Ho gyan kell be je len te ni?

A be je len té se ket pa pír ala pú vagy elekt ro ni kus (fax,
e-ma il) for má ban, a II. Mel lék let ben köz zé tett Be je len tõ
la pon kell meg ten ni. Az azon na li ér te sí tés nem je lent fel -
men tést a Be je len tõ la pon tör té nõ be je len tés il let ve a ki -
vizsgálás eredményének megküldése alól.

Mi lyen ada to kat kell be je len te ni?

Az ol tott sze mé lyi ada ta it, az oltó or vos il let ve az ûr la -
pot ki töl tõ sze mély el ér he tõ sé gi ada ta it, a ol tó anyag ra vo -
nat ko zó ada tok (ol tó anyag neve, gyár tó ja, a gyár tá si té tel
szá ma), az ak tu á lis ese mény re vo na to zó ada tok (az ol tás
idõ pont ja, a tü ne tek le írá sa, in téz ke dé sek). (lásd II. Mel -
lék let) 

2. Az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mé nyek ki vizs -
gá lá sa

Az ese mény be je len té sét az ese mény ki vizs gá lá sa kell,
hogy kö ves se, hal mo zott elõ for du lás ese tén a ki vizs gá -
lások so ro za ta.

Az ese mény ki vizs gá lá sá nak cél ja

Az ol tás sal össze füg gõ ese mé nyek il let ve a hal mo zó dá -
sok le het sé ges oká nak fel de rí té se. To váb bá az ol tás sal
össze füg gõ mu lasz tá sok mi e lõb bi fel de rí té se, ki ja ví tá sa,
és a szük sé ges in téz ke dé sek azon na li meg té te le, ily mó don 
meg elõz ve a la kos ság po ten ci á lis ex po zí ci ó ját to váb bi
ese mé nyek re. Meg tör tén het, hogy az ese mény oka fel de rí -
tet le nül marad, de a kivizsgálás ténye növeli a szülõk ol -
tásokba vetett bizalmát.

Te en dõk a ki vizs gá lás so rán

A be je len tés hi te les sé gé nek el len õr zé se és di ag nó zis
meg erõ sí té se:

- más le het sé ges di ag nó zi sok fel ve té se/ki zá rá sa

- kli ni kai ada tok kal, la bo ra tó ri u mi ered mé nyek kel tör -
té nõ alá tá masz tá sa Az ol tó anyag spe ci fi ká ci ó i nak a be azo -
no sí tá sa.

Az ol tás ra vo nat ko zó ada tok fel fe dé se:

- az ol tás kö rül mé nye i nek tisz tá zá sa

- az al kal ma zá si ja val la tok nak való meg fe le lõs ség meg -
ál la pí tá sa

- az ol tás sal kap cso la tos szer ve zé si-, ad mi niszt rá ci ós-,
il let ve 

- az ol tó anyag szál lí tá sa, tá ro lá sa, és al kal ma zá sa so rán
be kö vet ke zett hi bák fel de rí té se Ha son ló ese tek cso por tos
elõ for du lá sá nak meg ál la pí tá sa.

- Ha son ló ese tek elõ for du lá sá nak meg ál la pí tá sa a be
nem ol tott la kos ság kö ré ben.

Mi lyen ese ményt kell ki vizs gál ni és mi kor?

Min den be je len ten dõ ese ményt ki kell vizs gál ni: 

1. Min den olyan abs ces sust, mely az ol tás he lyén ke let -
ke zik.

2. Min den olyan lympha de ni tist, mely BCG ol tást kö ve -
tõ en je lent ke zik.

3. Min den olyan el ha lá lo zást, amely az ol tást kö ve tõ en
1 hó na pon be lül je lent ke zik.

4. Min den olyan ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mény,
mely kór há zi el lá tást igé nyel.

5. Min den sú lyos és szo kat lan ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos
ese ményt, mely az ol tás sal össze füg gés be hoz ha tó.

6. Min den olyan eny he nem kí vá na tos ese ményt, amely
tö me ge sen for dul elõ.

A re gi o ná lis epi de mi o ló gus ha tás kö re, hogy - ameny -
nyiben szak mai szem pont ból in do kolt - az ol tás nak tu -
laj do nít ha tó bár mi lyen más be je len tett ese ményt ki -
vizs gál jon. 

A jár vány ügyi ki vizs gá lást a le he tõ leg ha ma rabb, a be -
je len tést kö ve tõ elsõ 48 órá ban vagy a be je len tést kö ve tõ
elsõ mun ka na pon el kell kez de ni, a to váb bi ol tást kö ve tõ
nem kí vá na tos ese mé nyek meg elõ zé se ér de ké ben.

Ki nek kell ki vizs gál ni az ese ményt? 

A be je len tett ese mé nyek ki vizs gá lá sát az ol tás hely szí -
nén az ÁNTSZ re gi o ná lis in té ze té nek jár vány ügyi szak or -
vo sa vég zi, vagy az ál ta la meg bí zott szak em ber a kis tér -
ségi mun ka társ be vo ná sá val, az oltó or vos je len lé té ben.
A re gi o ná lis epi de mi o ló gus kon zul tál ci ót kér het a vé dõ ol -
tá si szak ta nács adó or vo sá tól. Amennyi ben szük sé ges a ki -
vizs gá lás ba az Or szá gos Epi de mi o ló gia Köz pon tot is be
kell vonni.

Mi lyen ada to kat kell gyûj te ni?

Az ol tott ra vo nat ko zó sze mé lyes ada tok

- Neve (azo no sí tó), lak he lye, el ér he tõ sé ge.

A érin tett ol tó anyag ra vo nat ko zó ada tok:

- az ol tó anyag neve, gyár tá si té tel szám, le já ra ti ide je,
gyár tó.

Az ol tás ra vo nat ko zó ada tok:

- az ol tás idõ pont ja, hely szí ne, he lye és mód ja, az elõ írt
dó zis, a ko ráb ban be ol tott dó zi sok szá ma.
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Ol tá si tech ni kai hi bá val kap cso la tos ada tok az ol tást
meg elõ zõ en:

- az ol tó anyag/ol dó szer szál lí tá sá ra, tá ro lá sá ra és ke ze -
lé sé nek mód já ra vo nat ko zó ada tok (pl. a vak ci na fel ol dá -
sá nak mód já ra vo nat ko zó ada tok, meg tör tént-e az am pul la
fel rá zá sa az ol tás elõtt, mennyi idõ telt el a li o fi le zett „élõ”
vak ci na fel ol dá sa és fel hasz ná lá sa kö zött, az ol tást kö ve -
tõen a meg ma radt ol tó anyag tá ro lá sá ra vo nat ko zó adatok)

A vak ci na fel ol dá sá nak mód já ra vo nat ko zó ada tok:

- meg fe le lõ tí pu sú ol dó szer (cso ma go lás, fel ira to zás) al -
kal ma zá sa

- meg fe le lõ mi nõ sé gû (ste ril) ol dó szer al kal ma zá sa

- a szak mai aján lá sok (az ol tás he lye, mód ja, az elõ írt
dó zis) be tar tá sa

Az ak tu á lis ese mény re vo nat ko zó ada tok:

- a tü ne tek fel so ro lá sa

- a tü ne tek meg je le né sé nek ide je, idõ tar ta ma

- az al kal ma zott ke ze lés

- az ese mény ki me ne te le

 - az ese mény tí pu sa (kór is me)

Ko ráb bi be teg sé gek re vo nat ko zó ada tok:

- ko ráb bi ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mé nyek elõ for -
du lá sa 

- gyógy szer al ler gi ák

- ne u ro ló gi ai rend el le nes sé gek

- rend sze res gyógy szer sze dés

- kór há zi el lá tás ese tén a la bo ra tó ri u mi (kli ni kai, mik ro -
bi o ló gi ai) vizs gá la tok ered mé nyei, to váb bá min den olyan
di ag nosz ti kus vizs gá la ti ered mény, amely a di ag nó zist
meg erõ sí ti, vagy ki zár ja, szak or vo si, kon zi li á ri u si vé le -
mények, kép al ko tó el já rá sok ered mé nyei

A la kos ság ra vo nat ko zó ada tok:

- Mind azok szá ma, aki ket ugyan azon gyár tá si szá mú
vak ci ná val ol tot tak be, vagy ugyan azon ol tá si kam pány
so rán ol tot tak be, és akik nél az ol tást kö ve tõ en tü ne tek je -
lent kez tek. 

- Mind azok szá ma, akik nél ugyan olyan tü ne tek je lent -
kez tek, mint az ol tot tak nál, de nem kap tak ol tást, vagy más 
gyár tá si szá mú vak ci ná val ol tot ták be õket.

Egyéb ada tok:

- Az ol tást vég zõ sze mély neve, ké pe sí té se, ta pasz ta la ta, 
el ér he tõ sé ge.

Ki tõl gyûj tünk ada to kat?

A ki vizs gá lás so rán az aláb bi sze mé lyek tõl gyûj tünk
ada to kat

Az ol tott sze mély tõl

A be te get ki kell kér dez ni és meg kell vizs gál ni.

Vég zi: az ész le lõ/ol tó or vos, az ÁNTSZ jár vány ügyi
mun ka tár sa.

Az egész ség ügyi dol go zó tól

Az ol tás kor je len le võ egész ség ügyi dol go zó kat ki kell
kér dez ni, a té ve sen be ideg zõ dött ol tá si szo ká sok fel de rí -
tése ér de ké ben.

Vég zi: az ÁNTSZ re gi o ná lis epi de mi o ló gu sa vagy az
ál ta la meg bí zott jár vány ügyi mun ka társ.

A la ko sok tól

Az ol tás kor je len levõ szü lõt il let ve kí sé rõt ki kell kér -
dez ni.

A la ko so kat fel le het kér ni arra, hogy be je lent sék a ki -
vizs gá lás alatt levõ ese mény so rán elõ for du ló tü ne te ket a
be nem ol tott la kos ság so ra i ban is.

Vég zi: ész le lõ/ol tó or vos és az ÁNTSZ jár vány ügyi
mun ka tár sa.

Az adat gyûj tés kor min den érin tett nek el kell ma gya ráz -
ni, hogy min den erõ fe szí tés el le né re is meg tör tén het, hogy
az ese mény oka is me ret len ma rad, így nem éri majd vá rat -
la nul õket, amennyi ben az ese mény okát nem si ke rül fel -
de rí te ni.

Ho gyan gyûj tünk ada to kat?

Az ese ményt ki vál tó ok/okok fel de rí té sé nek mó do za tai:

- a kli ni kai vizs gá lat

- a sze mé lyes be szél ge té sek

- az egész ség ügyi do ku men tá ci ók fel ku ta tá sa 

- az ol tá si je len té sek és az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos
ese mé nyek nyil ván tar tá sá nak át te kin té se az ol tott anam -
nesz ti kus ada ta i nak meg is me ré sé re

- a la bo ra tó ri u mi re gisz te rek át te kin té se

- ol tó anyag gaz dál ko dás nyil ván tar tá sá nak át te kin té se a 
szál lí tá si, tá ro lá si, ke ze lé si kö rül mé nyek fel de rí té sé re.

A ki vizs gá lás ered mé nyét a ki vizs gá ló la pon rög zí te ni kell.

Az ada tok nyil ván tar tá sa

A ki vizs gá lás ada ta i nak nyil ván tar tá sa az aláb bi ak
sze rint tör té nik

- Ki vizs gá ló lap (Word/Web do ku men tum ûr lap)

- Táb lá za tos nyil ván tar tás 

- Az ese mé nye ket össze fog la ló le író je len tés

Be je len tõ/ki vizs gá ló lap (in ves ti ga ti on form) 

A ol tott ra, az ol tó anyag ra és az ol tás kö rül mé nye i re vo -
nat ko zó el ér he tõ ada to kat tar tal maz za. Az adat bá zis be vi -
te li ûr lap ja.

Táb lá za tos nyil ván tar tás (line li sing) 

A be je len tett és ki vizs gált ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos
ese mé nyek rész le tes nyil ván tar tá sa (pl. MS Ex cel), mely
az ada tok tá ro lá sá ra szol gál. 
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A táb lá zat ban min den ese mény hez egy sor tar tó zik.
Min den sor nak tar tal maz nia kell az ese mény sor szá mát, az 
ol tott azo no sí tó ját, lak cí mét, az ol tás hely szí nét, az ol tott
szü le té si ide jét, az ol tás idõ pont ját, a tü ne tek meg je le né sé -
nek ide jét, a be je len tés dá tu mát, a ki vizs gá lás dá tu mát, az
ol tó-anyag/ok ne vét, gyár tá si szá mát, az ese mény tí pu sát,
sú lyos sá gát és ki me ne te lét. Ezek az ada tok le he tõ vé te szik
a hal mo zó dá sok, il let ve más tren dek fel de rí té sét és nyo -
mon kö ve té sét.

Le író (desc rip ti ve) je len tés 

Az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mény ki vizs gá lá sát
kö ve tõ en az ese mény vagy a hal mo zó dá sok le író és ér tel -
me zõ jel le gû be szá mo ló ja. Idõ ren di sor rend ben be mu tat ja
az ese mény ala ku lá sát, össze fog lal ja a ki vizs gá lás meg ál -
la pí tá sa it és le von ja a kö vet kez te té se ket úgy egye di eset -
ben, mint a hal mo zó dá sok elõ for du lá sa kor. Nem igé nyel
sa já tos for ma nyom tat ványt. 

3. Az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mé nyek adat -
elem zé se

Ki nek kell az ada to kat ele mez ni?

Az ada tok elem zé se és az ered mé nyek ki ér té ke lé se an -
nak a jár vány ügyi mun ka társ nak a fel ada ta, aki az ese -
ményt ki vizs gál ta. Szük ség ese tén re gi o ná lis vagy or szá -
gos mun ka cso port is össze hív ha tó egyéb szak te rü le tek or -
vo sa i nak be vo ná sá val. 

Az OEK fel ügye li és irá nyít ja az ada tok te rü le ti szin ten
tör té nõ fel dol go zá sát, és szük ség ese tén köz re mû kö dik az
ada tok elem zé sé nek és az ered mé nyek ki ér té ke lé sé nek fo -
lya ma tá ban. 

Az adat elem zés lé pé sei

A di ag nó zis meg ál la pí tá sa

Az elem zés elsõ lé pé se a di ag nó zis meg ál la pí tá sa és be -
so ro lá sa a Stan dard Eset de fi ní ci ók alap ján. A tü ne tek, a
kór elõz mény, az ol tás vég zé sé nek kö rül mé nye i re vo nat -
ko zó in for má ci ók, se gí te nek a di ag nó zis meg erõ sí té sé ben.

Amennyi ben az ol tott a tü ne tek sú lyos sá ga mi att kór há -
zi el lá tás ban ré sze sül, úgy a la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok
ered mé nyei is hoz zá já rul nak a di ag nó zis alá tá masz tá sá ra. 

Né hány eset ben már a di ag nó zis is utal hat a ki vál tó
okra. Más ese tek ben to váb bi elem zé sek re van szük ség az
ese ményt ki vál tó le het sé ges ok/okok fel tá rá sá ra.

Az ese ményt ki vál tó okok meg ál la pí tá sa 

Az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mé nyek ál ta lá ban az
aláb bi négy okra ve zet he tõk vissza:

- Ol tás hoz kap cso ló dó ol tá si tech ni kai hiba 

- Ol tó anyag hoz kap cso ló dó 

- Vé let le nül egy be esõ 

- Is me ret len

Az ese mény ki vál tó oka nem tár ha tó fel min den eset -
ben, és az is elõ for dul hat, hogy egy nél több ki vál tó okot si -
ke rül be azo no sí ta ni vagy to váb bi elem zé sek re le het szük -
ség a le het sé ges ok/okok fel tá rá sá ra. Ezért cél sze rû, mi nél
több in for má ci ót össze gyûj te ni és fel dol goz ni.

Ol tás hoz kap cso ló dó, ol tá si tech ni kai hi bák ból ere dõ 
(Pro gram me re la ted) nem kí vá na tos ese mé nyek

A ta pasz ta lat sze rint, az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese -
mé nyek fõ képp az ol tó anyag tá ro lá si, szál lí tá si, ke ze lé si
hi bá i val és ke vés bé az ol tó anyag gal hoz ha tók össze füg -
gés be. Ezért elem zé se kor el sõ ként az ol tás kö rül mé nye i -
nek tisz tá zá sa és az ol tás hoz kap cso ló dó rej tett hi bák fel tá -
rá sa dön tõ fon tos sá gú lehet. 

Az aláb bi ak ban fel so rolt mu lasz tá sok bi zo nyí té ka it
min den ese mény elõ for du lá sa kor ke res ni kell:

- Nem meg fe le lõ hely re be ol tott vak ci na 

- Nem az aján lott mennyi ség al kal ma zá sa

- Nem meg fe le lõ bõr fer tõt le ní tés 

- Nem meg fe le lõ sza va tos sá gú vak ci na fel hasz ná lá sa   

- Nem meg fe le lõ en fel ol dott vak ci na

- Nem meg fe le lõ ol dó szer al kal ma zá sa

- Hely te le nül tá rolt vak ci na fel hasz ná lá sa

- Kon ta mi nált vak ci na vagy ol dó szer hasz ná la ta

- Ste ri li tá si sza bály ta lan sá gok, pl. sé rült cso ma go lá sú,
le járt sza va tos sá gú fecs ken dõ, tû hasz ná la ta

- Az el len ja val la tok ra vo nat ko zó elõ írá sok fi gyel men
kí vül ha gyá sa

- A fel ol dott és fel nem hasz nált ol tó anyag ra vo nat ko zó
elõ írá sok fi gyel men kí vül ha gyá sa

Hal mo zó dás elõ for du lá sa kor az egye di ki vizs gá ló la pok
mel lett a táb lá za tos nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok elem -
zé se is se gít az ese mény ki vál tó oká nak a fel tá rá sá ban:

- ál ta lá ban ol tá si tech ni kai hi bá ra uta ló tény: ha a szó ban 
for gó ol tá so kat ugyan az az or vos vé gez te

- ol tá si tech ni kai hiba, vagy vak ci na in du kált vagy vé -
let le nül egy be esõ: ha ugyan azon az ol tó he lyen, ugyan ab -
ban az idõ ben, ugyan az zal a gyár tá si té tel lel ol tot tak nál
ha son ló tü ne tek je lent kez nek

- nem ol tás hoz és nem ol tó anyag hoz kap cso ló dó: ha
ugyan azon kor cso port ba tar to zó, ugyan azon föld raj zi te -
rü le ten élõ, be nem ol tot tak, ha son ló tü ne tek rõl pa nasz -
kod nak

Amennyi ben min den le het sé ges ol tá si tech ni kai hiba ki -
zá rá sa meg tör tént, úgy az elem zõ rá tér het az ol tó anyag hoz
kap cso ló dó, vagy a vé let len sze rû en egy be esõ oko kat alá -
tá masz tó bi zo nyí té kok fel tá rá sá ra.
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Ol tó anyag hoz kap cso ló dó (vac ci ne-in du ced) nem kí -
vá na tos ese mé nyek

Az ol tó anyag hoz kap cso ló dó nem kí vá na tos ese mény az 
egyén sa já tos re ak ci ó ja egy adott ol tó anyag ra. Mi vel ez
egy egye di je len ség, ugyan ab ban az idõ ben, ugyan az zal az 
ol tó anyag gal ol tott, más sze mély nél az elõfordulása nem
valószínû.

Ugyan eb be a ka te gó ri á ba tar tóz nak olyan vak ci na in du -
kál ta ese mé nyek is, ame lyek meg je le né se az ol tás tól füg -
get le nül bár mi kor meg tör tén he tett vol na, de je len eset ben
az ese mény meg je le né sét a vak ci na be ol tá sa vál tot ta ki (pl. 
egy egy sze rû lá zas kon vul zió egy olyan gye rek nél, aki nek
az anam né zi sé ben lá zas kon vul zió sze re pel). 

A vak ci na in du kál ta ese mé nyek eny hék és ál ta lá ban rö -
vid ide ig tar ta nak, ilye nek, pl. az eny he szisz té más re ak -
ciók, mint a láz, a bõr ki üté sek vagy a he lyi bõr pír, fáj da -
lom és me leg ség az ol tás he lyén.

Vé let le nül egy be esõ (co in ci den tal) nem kí vá na tos
ese mé nyek

Az ese mény im mu ni zá ció hi á nyá ban is meg je lent vol -
na. Nem ol tá si tech ni kai hi bá hoz kap cso ló dó, nem ol tó -
anyag in du kál ta sa já tos re ak ció okoz za, sem ol tás hoz, sem
az ol tó anyag hoz nem kap cso ló dik, csu pán az ol tást kö ve -
tõ en je le nik meg. A vé let len egy be esés té nyét alá tá masz tó
leg jobb bi zo nyí ték az esemény elõfordulása a nem oltott
lakosság körében is.

Is me ret len (unk nown) ere de tû ese mé nyek

Olyan ese mé nyek, ame lyek okát nem si ke rül fel tár ni.
Az ese mé nyek ki vál tó oka i nak fel de rí té sé re irá nyu ló nem -
zet kö zi ta nul má nyok, rá mu tat tak arra, hogy az ol tást kö ve -
tõ nem kí vá na tos ese mé nyek ol tá si tech ni kai hi bá hoz vagy 
ol tó anyag hoz kap cso lód nak, eset leg vé let len sze rû en egy -
be es nek az ol tás ide jé vel. A ta nul má nyok cél ja az ese mé -
nye ket ki vál tó ok/okok fel tá rá sa és „az oka ismeretlen”
kategória kiiktatása az adatelemzésnél.

A la bo ra tó ri um sze re pe az adat elem zés ben

A la bo ra tó ri um leg fõbb sze re pe a di ag nó zis meg erõ sí té se 
vagy ki zá rá sa.

A di ag nó zis la bo ra tó ri u mi ered mé nyek kel tör té nõ alá tá -
masz tá sá ra ál ta lá ban ak kor ke rül sor, ami kor az ese mény
sú lyos sá ga mi att a ol tott kór há zi ápo lás ra szo rul.

A la bo ra tó ri um má sik sze re pe az ol tó anyag mi nõ sé gi
meg fe le lõs sé gé nek el len õr zé se:

- a cso ma go lá son ta lál ha tó fel ira to zás meg fe le lõs sé ge

- az ol tó anyag tá ro lá si meg fe le lõs sé ge (pl. a vak ci nát le -
fa gyasz tá sa fel hasz ná lás elõtt)

- az érin tett gyár tá si té tel kon ta mi nált sá gá nak el len õr zé se

Az ol tás he lyén je lent ke zõ abs ces sus elõ for du lá sa kor az 
ol tó anyag ste ri li tá sa sé rül az elõ ké szí té se (re kons ti tu á lás)
folyamán.

Sú lyos he lyi re ak ció a vak ci na alu mí ni um tar tal má val
hoz ha tó össze füg gés be.

Hal mo zó dá sok ese tén, amennyi ben li o fi li zált vak ci ná -
val ol ta nak, az ol dó szer be azo no sí tá sa és mi nõ sé gé nek el -
len õr zé se szük sé ges.

Az ol tó anyag la bo ra tó ri u mi be vizs gá lá sa kor lá to zott,
hi szen amennyi ben egy dó zi sos a ki sze re lés, úgy nincs
mód az ol tó anyag be vizs gá lá sá ra. Amennyi ben az ol tó -
anyag ki sze re lé se több dó zi sos, és a nem kí vánt ese mény
az am pul lá ban meg ma radt mennyi ség meg sem mi sí té se
után kö vet ke zik be, ugyan csak nincs mód az ol tó anyag be -
vizs gá lá sá ra.  

Ezek ben az ese tek ben csak az ol tó anyag ugyan azon
gyár tá si té te le i nek el len õr zé sé re van le he tõ ség, te kin tet tel
arra, hogy az ol tó anyag for ga lom ba bo csá tá sá nak ha tó sá gi 
en ge dé lye zé se gyár tá si té te len kén ti el len õr zé sen ala pul.

Az ol tó anya got min den eset ben csak az ese mény ki vizs -
gá lá sát, és az ada tok elem zé sét kö ve tõ en aján lott mi nõ sé gi 
el len õr zés re kül de ni, sem mi eset re sem elõt te. A min tát az
Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont ví rus il let ve bak te ri á lis
ol tó anyag-el len õr zõ osz tá lyá ra kell el jut tat ni - elõ ze tes
kon zul tá ci ót kö ve tõ en - meg fe le lõ hû tõ lánc biz to sí tá sá val.

A min tá hoz min den eset ben csa tol ni kell a ki vizs gá ló
lap má so la tát és a ké rés pon tos meg fo gal ma zá sát. 

A ki vizs gá lás ered mé nyé nek je len té se

Az adat elem zést kö ve tõ en a ki vizs gá lást vég zõ sze mély
el ké szí ti az adat elem zés meg ál la pí tá sa i nak össze fog la ló,
le író jel le gû je len té sét. Je len té sé ben fel so rol ja a di ag nó zist 
alá tá masz tó bi zo nyí té ko kat, az ese ményt ki vál tó va ló szí -
nû sít he tõ okot/oko kat és az eze ket alá tá masz tó bi zo nyí té -
ko kat. A je len tés nek tar tal maz nia kell a meg tett in téz ke dé -
se ket és ja vas la to kat, to váb bi le het sé ges ese mé nyek meg -
elõ zé se érdekében.

Hal mo zó dás ese tén a je len tés nek az aláb bi a kat kell tar -
tal maz nia:

- azo nos tí pu sú di ag nó zist tar tal ma zó be je len té sek szá ma

- a érin tett ol tó anyag neve és gyár tá si szá ma 

- azo nos tü ne tek kel je lent ke zõk szá ma

- azo nos tü ne te tek fel so ro lá sa

- azo nos gyár tá si szá mú vak ci ná val ol tot tak szá ma

- az ol tás hely szí né re vo nat ko zó ada tok

- azo nos ol tó anya got fel hasz ná ló ol tó he lyek szá ma

- az ol tás és a tü ne tek meg je le né se kö zött el telt át lag idõ

- az ol tó anya gok szál lí tá si, tá ro lá si kö rül mé nye i rõl, il -
let ve a hû tõ lánc ról szó ló tá jé koz ta tás

- a meg tett in téz ke dé sek (tí pu sa, idõ pont ja)
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- a ki vizs gá lás ered mé nyé rõl szó ló ér te sí tés meg kül dé se 
(ész le lõ/ol tó or vost, szü lõt, jogi kép vi se lõt) és en nek ide je

- a la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok (kli ni kai di ag nosz ti kai,
mik ro bi o ló gi ai) ered mé nyei, amennyi ben ez meg tör tént

- a je len tés meg kül dé sé nek ide je

- a ki vizs gá lást vég zõ sze mély neve

- a ki vizs gá lás idõ pont ja

- az ol tó anyag mi nõ sé gi meg fe le lõs sé gé nek el len õr zé -
sé re vo nat ko zó ada tok

A je len tés hez csa tol ni kell a ki vizs gá ló lap és a la bo ra tó -
ri u mi ered mé nyek má so la tát, amennyi ben ezek ren del ke -
zés re áll nak. 

A to váb bi in téz ke dé sek meg ho za ta lá hoz és a be je len tõ
rend szer ha té kony sá gá nak ki ér té ke lé sé hez a fen ti ek ben
fel so rolt in for má ci ók meg kül dé se rend kí vül fon tos.

4. In téz ke dé sek, fe le lõs sé gek

Az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mé nyek fel de rí té sét,
ki vizs gá lá sát és az ada tok elem zé sét kö ve tõ en el en ged he -
tet le nül fon tos az in téz ke dé sek meg té te le to váb bi ese -
mények megelõzése érdekében.

He lyi in téz ke dé sek

Az ol tá so kat vég zõ egész ség ügyi szol gál ta tó dol go zó i nak
te en dõi:

- Az ol tott el lá tá sa

- A szü lõ, la kos ság tá jé koz ta tá sa

- A la kos ság kér dé se i nek meg vá la szo lá sa

- A be je len tõ lap ki töl té se

Az ol tott el lá tá sa

Az ese ményt ész le lõ  or vos nak vagy egész ség ügyi dol -
go zó nak fel kell tud ni is mer nie az ol tást kö ve tõ nem kí vá -

na tos ese mény gya nú ját vagy té nyét, kell tud nia ke zel ni és
szük ség ese tén kór ház ba utal ni az el lá tást igény lõ egyént. 
Az elsõ és leg fon to sabb in téz ke dés a tü ne tek ke ze lé se.
Az eny he tü ne te ket va la mint a lá zat, az ese ményt ész le lõ
egész ség ügyi dol go zó, de akár a szü lõ is ke zel he ti, és ezek
ál ta lá ban ön ma guk tól meg ol dód nak.

Együtt mû kö dés a szü lõk kel

Az ol tás be adá sa kor a vár ha tó ol tá si re ak ci ók ról a szü lõt 
tá jé koz tat ni kell.

A la kos ság kér dé se i nek meg vá la szo lá sa

A rém hí rek meg elõ zé se ér de ké ben, gyor san, szak sze rû -
en és kö zért he tõ en, a la kos sá got tá jé koz tat ni kell. A la kos -
ság ér dek lõ dé sé re és a rém hí rek re re a gál ni kell. Ez kü lö -
nö sen fon tos, ha a la kos ság ag gá lya erõs.

Az ese mény be je len té se

A rend kí vül sú lyos és a rend kí vül szo kat lan ese mé nyek
(sú lyos ese mé nyek hal mo zó dá sa, éle tet ve szé lyez te tõ, ha -
lá le set) te le fo non azon nal je len ten dõk, majd a be je len tõ la -
po kat egye di leg is ki kell töl te ni és meg kell kül de ni. 

A gyak ran elõ for du ló eny he ese mé nyek rõl (ilyen, pl. a
fáj da lom, duz za nat, bõr pír az ol tás he lyén) az ol tá so kat
vég zõ egész ség ügyi szol gál ta tó nak nyil ván tar tást kell ve -
zet ni a hal mo zó dá sok nyo mon kö ve té sé re.

Amennyi ben az izo lált, eny he ese mény a szü lõ vagy a
la kos ság ag go dal mát kel ti, úgy azt is be kell je len te ni.

Az ÁNTSZ Kis tér sé gi In té ze té nek fel ada ta:

Az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mé nyek ki vál tó oká -
nak/oka i nak meg szün te té sé re a szük sé ges in téz ke dé sek le -
he tõ leg rö vi debb idõn be lü li meg té te le.
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Súlyos (serious) esemény: halállal végzõdõ vagy a be-
teg kórházi ápolását szükségessé tevõ oltást követõ nem
kívánatos esemény

Halmozódás (cluster): Két vagy több olyan oltást kö-
vetõ nem nemkívánatos esemény, mely térben és idõben
továbbá a beadott oltóanyag tekintetében összefügg.

Regionális intézkedések

- Kivizsgálás és adatgyûjtés

- A felügyelet megerõsítése

- Oktatás

- A lakosság tájékoztatása

Kivizsgálás, adatgyûjtés és kivizsgálás eredményének

jelentése

A bejelentõlapot (papíralapú vagy elektronikus) az egész-
ségügyi szolgáltató részére biztosítani kell.

Az enyhe események halmozódásai figyelemfelkeltõek
lehetnek, ezért felügyeletük és kivizsgálásuk szükséges.

A bejelentést követõen az ÁNTSZ regionális járvány-
ügyi szakorvosa felelõs az esemény kivizsgálásáért, a ki-

vizsgálás adatainak feldolgozásáért és az eredmények je-
lentéséért. A hiányzó adatokat utólag meg kell küldeni.

Az Országos Epidemiológiai Központ felügyeli és irá-
nyítja e tevékenységet, szükség esetén részt vesz a kivizs-
gálásban és közremûködik az adatok elemzésének és az
eredmények kiértékelésének folyamatában.

Felügyelet

A felügyeletnek az oltóanyag szállítása, tárolása, illetve
alkalmazása során bekövetkezett mulasztások feltárására
kell kiterjednie:

- az oltóanyag, oldószer megfelelõ tárolására, a hûtõ-
lánc folytonosságára

- a hûtõhõmérséklet napi kétszeri dokumentálására

- a hûtõkapacitás nagyságára

- áramkimaradás esetén az eljárási gyakorlatra

- az oltóanyag szállításának feltételeire

- az oltási segédeszközök (fecskendõ, tû) megfelelõ tá-
rolására

- a keletkezõ hulladékok szabályos begyûjtésére
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Döntési eszköz 

Esemény bármely egészségügyi szolgáltatónál

Nyilvántartás 

Halmozódás ?

Szül k, lakosság aggodalma

- Az oltott ellátása

- A szül , lakosság tájékoztatása

- A lakosság kérdéseinek megválaszolása

- A bejelent  lap kitöltése

Súlyos Igen Nem 

Nem 

Igen 

Nem 

Igen 

A bejelentés megküldése 

Az intézkedések megtétele

Kivizsgálás



Amennyi ben a fent rész le te zet tek ben hi á nyos ság ész lel -
he tõ, az azon nal kor ri gá lan dó!

Ok ta tás

Amennyi ben az ol tá si hi bák, mu lasz tá sok hát te ré ben
szak mai is me re tek hi á nya áll, úgy az ol tá so kat vég zõ
egész ség ügyi szol gál ta tó dol go zó i nak ok ta tá sa aján lott. 

Tá jé koz ta tás

A te rü le ten dol go zó mun ka tár sa kat tá jé koz tat ni kell az
adat fel dol go zás ered mé nyé rõl. A ki vizs gá lást vég zõ jár -
vány ügyi szak or vos a ki vizs gá lás ered mé nyé rõl írás ban
ér te sí ti a be je len tést meg kül dõ or vost. Az oltó or vos a ki -
vizs gá lás ered mé nyé rõl az érin tet tet (szü lõ vagy nagy -
korú) tá jé koz tat ja.

5. A te vé keny ség ki ér té ke lé se

Az ÁNTSZ re gi o ná lis és kis tér sé gi in té ze tei az il le té -
kes sé gi te rü le tü kön fo lyó ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese -
mé nye ket fel ügye lik, és rend sze re sen (ne gyed éven te) ki -
ér té ke lik. A ki ér té ke lés in di ká to rai meg egyez nek a jár -
vány ügyi sur ve il lan ce-ok hatékonyságának indikáto -
raival. Ezek az alábbiak:

- a be je len té sek idõ sze rû sé ge, tel jes sé ge és pon tos sá ga

- a gyor sa ság, amellyel az ese mény be je len té sét kö ve tõ en
a ki vizs gá lás el kez dõ dik

- a meg tett in téz ke dé sek meg fe le lõs sé ge to váb bi ol tá si
hi bák meg elõ zé sé re.

A ki ér té ke lés me ne te

A be je len té sek idõ sze rû sé ge, tel jes sé ge és pon tos sá ga

Aján la tos rend sze re sen (pl. ne gyed éven te) ki ér té kel ni a
be je len tõ és ki vizs gá ló la pok ada ta it, ezek tel jes égét és
pon tos sá gát va la mint a be je len té sek idõ sze rû sé gét.

A gyor sa ság, amellyel az ese mény be je len té sét kö ve tõ en
a ki vizs gá lás el kez dõ dik

Az ese mény fel de rí té sét kö ve tõ en ez irány elv ben le ír -
tak nak meg fe le lõ en meg tör tént-e a be je len tés?

Az ese mény be je len té sét kö ve tõ en (48 órán be lül) a le ír -
tak nak meg fe le lõ en el kez dõ dött-e ki vizs gá lás?

A meg tett in téz ke dé sek meg fe le lõs sé ge to váb bi ol tá si 
tech ni kai hi bák meg elõ zé sé re

A ki vizs gá ló la pok, és a le író je len té sek alap ján el len -
õriz ni kell az el ren delt in téz ke dé se ket, va la mint ezek tel je -
sí té sé nek idõ pont ját (mi lyen in téz ke dé sek ke rül tek el ren -
de lés re és mi kor, to váb bá hogy ezek tel je sí té se meg tör -
tént-e).

A re gi o ná lis epi de mi o ló gus fel ada ta a te vé keny ség
rend sze res ki ér té ke lé se és az egész ség ügyi szol gál ta tó
mun ka tár sa i nak tá jé koz ta tá sa az ol tást kö ve tõ nem kí vá na -
tos ese mé nyek ak tu á lis, il let ve éves ada ta i ról és ered mé -
nye i rõl.

Éves je len tés

Az ÁNTSZ re gi o ná lis és kis tér sé gi in té ze tei össze fog -
la ló éves je len té sé nek az aláb bi ada to kat kell tar tal -
maz nia:

- az éven te be je len tett ese mé nyek szá ma (a be adott ol tá sok
szá má hoz vi szo nyít va)

- a sú lyos ese mé nyek szá ma

- a szo kat lan ese mé nyek szá ma

- az éven te be je len tett hal mo zó dá sok szá ma

- az éven te be je len tett ese mé nyek szá ma di ag nó zis sze rint

- az éven te be je len tett ese mé nyek szá ma ol tó anyag sze -
rint/gyár tá si té tel sze rint

- az ese mé nyek osz tá lyo zá sa a le het sé ges ki vál tó ok sze rint:

- ol tó anyag hoz kap cso ló dó, ol tá si hiba, vé let le nül egy -
be esõ, is me ret len.

Mel lék le tek

I. Mel lék let 

Ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mé nyek 
eset de fi ní ci ói

Abs ces sus az ol tás he lyén

Fluk tu á ló vagy szu pu rá ló lé zió (szö vet ká ro so dás) je len -
lé te az ol tás he lyén, láz zal vagy láz nélkül 

Bak te ri á lis fe lül fer tõ zõ dés: A gyul la dá sos tü ne tek je -
len lé te a be ol va dás tü ne te i vel (a genny kel tõ je len lé te bi zo -
nyít ha tó)

Ste ril: a gyul la dá sos tü ne tek hi á nya (a genny kel tõ je -
len lé te nem bi zo nyít ha tó)

Lim fa de ni tisz (a szup pu ra tív lim fa de ni tiszt is be le -
ért ve)

Leg fel jebb egy tü net meg je le né se az aláb bi ak közül:

- az ol tás ré gi ó já ban leg alább egy da rab, mi ni mum 1,5 cm
(egy fel nõtt ujj szé les sé gû) vagy en nél na gyobb nyi rok cso mó
vagy 

- egy, si poly kép zõ dés sel járó nyi rok cso mó 

Szin te ki zá ró lag a BCG ol tás után 2-6 hó nap pal je lent -
ke zik, ugyan azon az ol da lon, ahol az ol tás tör tént (fõ leg
axillárisan).

Sú lyos he lyi re ak ció

Bõr pír, fáj da lom és/vagy duz za nat, mely az ol tott vég ta -
gon a fel kar vagy a comb 1/3-át meg ha lad ja, és me lyet egy
vagy több kí sér az aláb bi ak közül:

- leg kö ze leb bi izü le tig ter jed

- 3 vagy en nél több na pig tart

- kór há zi ápo lást igé nyel
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En nél ki sebb in ten zi tá sú he lyi re ak ci ók gyak ran elõ for -
dul nak az ol tás he lyén, ezek ál ta lá ban cse kély fon tos sá gú ak
és nem be je len ten dõk. A tö me ges elõ for du lá sú, eny he
re ak ci ók azon ban be je len ten dõk.

Az ideg rend szert érin tõ, ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos
ese mé nyek

Akut flac cid pa ra lí zis (he ve nyen je lent ke zõ pety hüdt 
bé nu lás)

A) Ol tás hoz tár su ló pa ra li ti kus po li o my e li tis

He ve nyen kez dõ dõ flac cid pa ra lí zis (pety hüdt izom bé -
nu lás) mely 4-30 na pon be lül az orá lis po li o my e lits (OPV)
ol tást kö ve tõ en, vagy 4-75 na pon be lül az OPV ol tott sze -
méllyel való kon tak tust kö ve tõ en je lent ke zik és a ne u ro ló -
gi ai bán ta lom a tü ne tek meg je le né sé tõl szá mít va 60 na pig
fenn áll vagy ha lál lal vég zõ dik.

*Meg jegy zés: Ma gyar or szá gon 2006 óta nem ol ta nak
orá lis po li o my e li tis vak ci ná val

B) Gu il la in - Bar re szind ró ma (GBS)

He ve nyen kez dõ dõ, gyor san prog re di á ló, asz cen dá ló,
szim met ri kus, pety hüdt izom bé nu lás, me lyet a tü ne tek
meg je le né se kor ér zés ki esés kí sér, láz nél kül. A li qu or ban
a sejt-fe hér je disszo ci á ció a jel lem zõ, azaz je len tõs össz fe -
hér je-emel ke dés mel lett nincs sejt szám-emel ke dés.

Min den GBS, mely az ol tást kö ve tõ 1-30 na pon be lül je -
lent ke zik, je len ten dõ.

En cep ha lo pat hia  

Ol tás sal idõ ben össze füg gõ, hir te len je lent ke zõ, sú lyos
ideg rend sze ri tü ne tek kel járó ál la pot, me lyet az aláb bi
három tü net kö zül leg alább ket tõ jel le mez:

- kon vul zió láz nél kül

- egy vagy an nál több na pig tar tó esz mé let vesz tés, tu -
dat za var

- leg alább egy na pig tar tó vi sel ke dés za var

Elölt kór oko zót tar tal ma zó ol tó anyag gal tör té nõ ol tást
kö ve tõ en 72 órán be lül, vagy élõ gyen gí tett kor oko zót tar -
tal ma zó vak ci na adá sát kö ve tõ en 7-15 na pon be lül je lent -
ke zõ ese ményt be kell je len te ni.

En cep ha li tis

Az en cep ha li tist a fen ti ek ben fel so rolt tü ne tek és az
ideg rend sze ri gyul la dás tü ne tei jel lem zik. Szá mos eset ben
az li qu or vizs gá lat ala csony fe hér je tar tal mat és ma gas sejt -
szá mot mu tat (ple o ci tó zis), és/vagy ví rus izo lál ha tó.

Az ol tást kö ve tõ en 1-4 hé ten be lül je lent ke zõ en cep ha li tis,
je len ten dõ.

Me nin gi tis

He ve nyen kez dõ dõ láz, tar kó me rev ség/me nin ge á lis iz -
gal mi tü ne tek (Ker nig/Bru dzins ki).

A tü ne tek le het nek el mo só dot tak vagy en cep ha li tis re
jel lem zõ ek.

Az li qu or vizs gá la ta a leg fon to sabb di ag nosz ti kai el já -
rás, mely ple o cy to sist (hi per le u ko ci to zis -fe hér vér sej tek
túl zott fel sza po ro dá sa) mu tat és/ vagy a kór oko zó ki mu tat -
ha tó.

Egyéb ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mé nyek

Al ler gi ás re ak ci ók

Az ol tást kö ve tõ en 24 órán be lül je lent ke zõ egy vagy
több tü net je len lé te az aláb bi ak kö zül:

1. bõr ki üté sek 2. zi há ló lég zés, 3. fej-nyak ré gi ó ban lo -
ka li zált vagy ge ne ra li zált ödé ma

Ana fi lak to id re ak ció (akut túl ér zé keny ség)

Sú lyo sabb akut al ler gi ás re ak ció, amely az ol tást kö ve -
tõ en az elsõ 2 órá ban je lent ke zik, és ame lyet egy vagy több 
tü net jel le mez az aláb bi ak kö zül:

- zi há ló lég zés vagy bron chos paz mus kö vet kez té ben
fel lé põ fe lü le tes lég zés

- la rin gos paz mus/gége ödé ma

- egy vagy több bõr tü net meg je le né se az aláb bi ak kö zül: 
ur ti ca ria, arc ödé ma, ge ne ra li zált ödé ma

Ana fi la xi ás shock

Na gyon sú lyos, azon na li (1 órán be lül je lent ke zõ) al ler -
gi ás re ak ció, mely a ke rin gés össze om lá sá hoz ve zet, bron -
chos paz mus és la rin gos paz mus/gé ge ödé má val vagy anél kül.

Azon na li, meg fe le lõ be avat ko zás nél kül ha lá los ki me -
ne te lû.

Dissze mi nált BCG in fek ció

A BCG ol tást kö ve tõ en a dissze mi nált fer tõ zés 1-12 hó -
na pon be lül je lent ke zik és a fer tõ zést a My co bac té ri um
Bo vis törzs ki mu ta tá sa iga zol ja. 

Ál ta lá ban ve le szü le tett, sú lyos kom bi nált im mun de fek -
tus ban je lent ke zik

Láz

A) Eny he láz: 38-38.  9 °C (rek tá li san mért)

B) Ma gas láz: 39-40.  4 °C (rek tá li san mért)

C) Hi per pi re xia: ³40.  5 °C (rek tá li san mért)

D) Meg nem ha tá ro zott láz: nem el len õr zött, de fel té te -
lez he tõ en je len van a láz

Csak a hi per pi re xia je len ten dõ!

Art ral gia 

Aku tan je lent ke zõ a vég ta gok kis izü le te it érin tõ fáj da lom.

Tar tós: 10 nap nál to vább tart.

Át me ne ti jel le gû: 10 nap nál rö vi debb ide ig tart.

Os te i tis/Os te o my e li ti es

BCG ol tást kö ve tõ en (8-16 hó nap a vak ci ná ci ót kö ve tõ en)
vagy más bak te ri á lis in fek ció ré vén oko zott csont gyul la dás.

5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1961



Hi po tó ni ás, hi po resz pon zív ál la pot (HHÁ)

tü net együt tes me lyet az aláb bi ak jel le mez nek: 

Az ol tást kö ve tõ elsõ 24 (48) órán be lül éber ál la pot ban
hir te len je lent ke zõ sá padt ság vagy ci a nó zis, a kon tak tus te -
rem tés ké pes sé gé nek el vesz té se vagy csök ke né se, az izom -
tó nus el vesz té se vagy csök ke né se.

Kon vul zió

Né hány perc tõl 15 perc nél to vább tar tó kon vul zi ók, fo ká lis
ne u ro ló gi ai tü ne tek vagy tü net cso por tok kí sé re te nél kül.

Lá zas kon vul zió: 38 °C-nál ma ga sabb (rek tá lis) láz

Láz ta lan kon vul zió: nor mál test hõ mér sék let

Trom bo ci to pé nia

A vér le mez kék szá má nak kó ros csök ke né se - ke ve sebb
50 000 vér le mez ke/ml, mely a bõr tûn tek (pe te chia, pur pu ra,
suf fu sio) meg je le né sé hez és/vagy vér zés hez ve zet.

Per zisz tens csil la pít ha tat lan sí rás 

Nyil ván va ló ok kal nem ma gya ráz ha tó, szo ká sos mód -
sze rek kel - pl. kéz be vé tel, si mo ga tás, stb. - nem be fo lyá -
sol ha tó, leg alább 3 órán át tar tó fo lya ma tos sí rás, me lyet
jel leg ze tes ma gas, si kí tó (fej)hang kí sér. Az ol tást köve-
 tõen 24 órán be lül je lent ke zik. 

Bra chi á lis ne u ri tis 

A fel sõ vég ta got, vál li zü le tet el lá tó ide gek mû kö dé si za -
va ra. A kar és a váll ál lan dó, gyak ran igen sú lyos fáj dal ma
jel lem zi, amit fo ko zó dó izom gyen ge ség és izom sor va dás
kö vet. Meg je len het az ol tott kar vagy az ol tott kar ral el len -
té tes ol da lon, és néha mind két fel sõ vég ta got érin ti. Az ol -
tást kö ve tõ en 3 hó na pon be lül je lent ke zik. 

Min den egyéb sú lyos és szo kat lan ese mény, mely az ol -
tást kö ve tõ 4 hé ten be lül je lent ke zik és a fel so ro lás ban
nem sze re pel, be je len ten dõ!
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II. melléklet

5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1963

Bejelent  Lap 
Oltást követ  nemkívánatos események 
Országos Epidemiológiai Központ 
1097 Gyáli út 2-6. 
Telefonszám: 
Fax:
E-mail:

A beteg neve: 

       
TAJ:
           

Lakcíme: 
      

            
        
ir.sz. helység megye 

Tel.: (  )       

Az oltást végz  neve: 

      
Felel s orvos:       

Intézmény/Szolgáltató neve/címe: 
      

                 
ir.sz. helység megye 

Tel.: (  )      

Az rlapot kitöltötte (név): 

      
 oltóorvos  észlel  o. 
 gyártó  egyéb 

Cím (amennyiben nem a beteg 

 v. az oltást végz ):
      

                 
ir.sz. helység megye 

Tel.: (  )       

1. Születési dátum:       
 éééé.hh.nn. 

2. Oltott életkora:
        

3. Neme: 
 F  N 

4. Kitöltés dátum:       
 éééé.hh.nn. 

5. Az esemény típusa (tünetek leírása, id tartama, intézkedések): 6. Az oltás helyszíne: 
 orvosi rendel
 fekv beteg intézet 
 lakás 
 egyéb  

7. Oltás dátum:             id pont:      
                         éééé.hh.nn.                          óó:pp 

8. Esemény dátum:             id pont:        
                               éééé.hh.nn.                            óó:pp 

9. Az oltás napján beadott oltások 
 Az oltóanyag neve Gyártó Gyártási szám 
a)                       
b)                       
c)                       
d)                       

Az esetet be kell jelenteni akkor is, ha TAJ nem áll rendelkezésre 



III. Melléklet

1964 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám

KIVIZSGÁLÓ LAP 1. oldal 
Oltást követ  nemkívánatos események 
Országos Epidemiológiai Központ 
1097 Gyáli út 2-6. 
Telefonszám: 
Fax:
E-mail:

Az OEK tölti ki 
Bejelentés száma:  
Beérkezés dátuma:  

A beteg névkódja: 

           
TAJ:   

Lakcíme: 
       
                 
ir.sz. helység megye 

Tel.: ( )       

Az oltást végz  neve: 

      
Felel s orvos:       

Intézmény/Szolgáltató neve/címe: 
      
                 
ir.sz. helység megye 
Tel.: (  )      

Az rlapot kitöltötte (név): 

      
 oltóorvos  észlel  o. 
 gyártó  egyéb 

Cím (amennyiben nem a beteg  

v. az oltást végz ):
      

                 
ir.sz. helység megye 

Tel.: (  )       

1. Születési dátum:       
 éééé.hh.nn. 

2. Oltott életkora:
    

3. Neme: 
 F  N 

4. Kitöltés dátum:       
 éééé.hh.nn. 

5. Az esemény típusa (tünetek leírása, id tartama, intézkedések): 6. Az esemény kimenetele: 
 gyógyult 
 kórházi ellátás (   nap) 
 elhalálozás (dátum: )

 éééé.hh.nn. 
 egészségkárosodás 
 egyéb 

7. Oltás dátum:                   id pont:       
                         éééé.hh.nn.                          óó:pp 

8. Esemény dátum:             id pont:      
                                éééé.hh.nn.                          óó:pp 

9. Az oltás napján beadott oltások Oltás Korábbi 
 Az oltóanyag neve Gyártó Gyártási szám Lej. id  helye/módja oltások száma 
a)                                 
b)                                 
c)                                 

10. A 7. mez ben feltüntetett dátumot megel z  4 héten belül beadott oltások Korábbi 
 Az oltóanyag neve Gyártó Gyártási szám Helye/módja Dátuma oltások száma 
a)                                  
b)                                

11. Az oltás helyszíne: 
 orvosi rendel  lakás 
 fekv beteg intézet  egyéb 

12. Oltóanyag beszerzés módja 
központi  gyógyszertári 

 egyéb

13. Egyéb gyógyszeres 
kezelés
                                       

14. Betegség az oltás idején (leírás) 15. Diagnosztizált allergia, születési rendellenesség, neurólógiai egyéb 
betegség:                                                                                               

16. Korábbi oltási reakciók 
 Típusa Életkor Oltóanyag Oltási sorozat száma 

 oltott 
 testvér 



5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1965

KIVIZSGÁLÓ LAP 2. oldal 
Oltást követ  nemkívánatos események 
Országos Epidemiológiai Központ 
1097 Gyáli út 2-6. 
Telefonszám: 
Fax:
E-mail: 

Az OEK tölti ki 
Bejelentés száma:  
Beérkezés dátuma:  

17. Az oltóanyag szállításának id pontja az oltás helyszínére:  
 dátum:         
             éééé.hh.nn. 

18. Szállítás módja 
 h t kocsi  h t láda 
 környezeti h mérséklet  egyéb leírás 

     

19. Szállítási h mérséklet 
 megfelel  (2-8 °C)  nincs adat 
 nem megfelel

 leírás                       

20. Tárolási h mérséklet 
 2-3 °C  7-8 °C 
 4-6 °C  nem megfelel

leírás

21. A h mérséklet monitorozása/ dokumentálása 
 naponta 2x  naponta 1x 
 nem rendszeres  

 hétvégi monitorozás leírása      

22. H mér  m köd képes 
 igen  nem 

típusa (megnevezés)      

23. A vakcina tárolása lejárat szerinti elrendezésben  
 igen   nem 

24. Korábban került-e lefagyasztásra vagy felmelegedésre a vakcina 
 igen   nem 

Ha igen, leírás 

25. A h t ben tárolt egyéb anyagok 
 más gyógyszer  lejárt/ leselejtezett oltóanyag 
 oldószer  élelmiszer 
 egyéb (leírás)  

26. Oldószer használata 
 megfelel  nem megfelel

leírás      

27. Vakcina feloldása 
 megfelel  nem megfelel

leírás

28. A vakcina feloldása és felhasználása között eltel id  (liofilizált vakcina) 
 nap  óra 

leírás      

29. T /fecskend  tárolása 
 megfelel  nem megfelel

leírás

30. T /fecskend  használata 
 megfelel                             nem megfelel

leírás

Egyéb megjegyzések:      

Megjegyzés: a hiányzó adatokat utólag meg kell küldeni. Az esetet ki kell vizsgálni akkor is, ha TAJ nem áll rendelkezésre 



IV. Mel lék let

Az ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mé nyek táb lá za tos nyil ván tar tá sa

Hely ség .............................................................................   Je len té si idõ szak: .......................................................................................

Dá tu mok  (év/hó nap/nap)

Sor-
szám

Név Lak cím Ol tó or vos Szü le tés Ol tás Tü ne tek
meg je le né se

Be je len tés Ki vizs gá lás Ol tó anyag Ese mény
tí pu sa

Kór há zi
ápo lás

Ki me ne tel
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V. Mel lék let

Idõ be ni össze füg gé sek az OKNE meg je le né se és az ol tás kö zött

Az ol tást kö ve tõ 24 órán be lül meg je le nõ: Ana fi lak to id re ak ció (akut túl ér zé keny ség)

Ana fi la xi ás shock

Csil la pít ha tat lan sí rás 

Hipo tó ni ás-hi po ref le xi ás epi zód (HHE)

Az ol tást kö ve tõ 5 na pon be lül meg je le nõ: Sú lyos he lyi re ak ció

Abs ces sus az ol tás he lyén

Az ol tást kö ve tõ 15 na pon be lül meg je le nõ: Kon vul zió, ide ért ve a lá zas for mát is 

         - 6-12 nap MMR ol tást kö ve tõ en

         - 0-2 nap DTP ol tást kö ve tõ en

En cep ha lo pat hia   

         - 6-12 nap MMR ol tást kö ve tõ en

         - 0-2 nap DTP ol tást kö ve tõ en

         - Hi per pi re xia

Az ol tást kö ve tõ 3 hó na pon be lül meg je le nõ Akut flac cid pa ra lí zis (OPV: 4-30 nap, 4-75 nap a kon tak tok ese tén) 

Bra chi á lis ne u ri tis (2-28 nap te ta nus kom po nent tar tal ma zó ol tást
kö ve tõ en)

Trom bo ci to pé nia (15-30 nap MMR ol tás után)

alp haA BCG ol tást kö ve tõ en 1 és 12 hó na pon
be lül meg je le nõ 

Lim fa de ni tisz 

Dissze mi nált BCG in fek ció

Os te i tis/os te o my e li tis

Az ol tást kö ve tõ 30 na pon be lül meg je le nõ Gu il la in-Bar re szind ró ma

En cep ha li tis

Me nin gi tis

Nincs idõ kor lát Bár mely ha lál lal vég zõ dõ vagy a be teg kor há zi ápo lá sát szüksé -
gessé tevõ, vagy más sú lyos és szo kat lan ese mény, mely az ol tás sal
kap cso lat ba hoz ha tó. 

VI. Mel lék let

Ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mé nyek ke ze lé se

OKNE Ke ze lés Ol tó anyag

Abs ces sus az ol tás he lyén In cí zió (mû té ti be met szés), 
dre ná lás (a seb vá la dék el ve ze té se)
Bak te ri á lis fe lül fer tõ zõ dés ese tén
antibio tikum ke ze lés

Va la mennyi ol tó anyag elõ idéz he ti

Akut flac cid pa ra lí zis (Ol tás hoz
tár su ló pa ra li ti kus po li o my e li tis)

Nincs spe ci fi kus ke ze lés; tü ne ti ke ze lés OPV

Ana fi lak to id re ak ció 
(akut túl ér zé keny ség)

An ti a ller gi ku mok Va la mennyi ol tó anyag elõ idéz he ti

Ana fi la xi ás shock Ad re na lin in jek ció; pro to koll sze rint Va la mennyi ol tó anyag elõ idéz he ti

Art ral gia Ma gá tól gyó gyu ló; anal ge ti ku mok MMR

Bra chi á lis ne u ri tis Szimp to ma ti kus ke ze lés; anal ge ti ku mok Te ta nus

Dissze mi nált BCG in fek ció An ti tu ber ku lo ti ku mok 
(Iso ni a zid, Ri fam pi cin)

BCG
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OKNE Ke ze lés Ol tó anyag

En cep ha lo pat hia Nincs spe ci fi kus ke ze lés; tü ne ti ke ze lés Ka nya ró, Per tus sis kom po nenst 
tar tal ma zó ol tó anya gok

Trom bo ci to pé nia Ál ta lá ban eny he és spon tán gyó gyul 
Al kal man ként a szte ro id ke ze lés re vagy
a trom bo ci ták pót lá sá ra szük ség le het  

Ál ta lá ban MMR

Hi po tó ni ás - hi po resz pon zív ál la pot Nem igé nyel spe ci fi kus ke ze lést 
A tü ne tek ma guk tól meg ol dód nak

El sõ sor ban DTP kom po nenst 
tar tal ma zó ol tó anya gok idé zik elõ
Rit kán más ol tó anyag is elõ idéz he ti

Kon vul zió A tü ne tek ma guk tól meg ol dód nak
Lá zas kon vul zió ese tén Pa ra ce ta mol
adá sa és hû tés (hi deg vi zes bo ro ga tás
aján lott)

Va la mennyi ol tó anyag elõ idéz he ti
El sõ sor ban Ka nya ró, Per tus sis 
kom po nenst tar tal ma zó ol tó anya gok

Lim fa de ni tisz (a szup pu ra tív 
lim fa de ni tiszt is be le ért ve)

Hó na po kig el tart hat a spon tán gyó gyu lás,
bõr lé zi ók hi á nyá ban nem aján lott a ke ze lés
Amennyi ben a bõr lé zi ók je len van nak
aján lott a mû té ti be met szés és a seb vá la -
dék el ve ze té se, il let ve he lyi an ti bi o ti -
kum ke ze lés -an ti bi o ti ku mok
ins til lá ci ó ja (be fecs ken de zé se)
Az ál ta lá no san al kal ma zott an ti bi o ti kum 
ke ze lés ered mény te len

BCG

Per zisz tens csil la pít ha tat lan sí rás Ál ta lá ban egy na pon be lül meg ol dó dik
Anal ge ti ku mok adá sa se gít het

DTP, Per tus sis kom po nenst tar tal ma zó 
vak ci nák

Sú lyos he lyi re ak ció Né hány nap vagy hé ten be lül spon tán
meg ol dó dik 
Szimp to ma ti kus ke ze lés aján lott 
An ti bi o ti ku mok adá sa hely te len

Va la mennyi ol tó anyag elõ idéz he ti

To xi kus - shock szind ró ma Sür gõs kór ház ba uta lás és pa ren te rá lis
an ti bi o ti kum ke ze lés, in fú zió adá sa
szük sé ges

Va la mennyi ol tó anyag elõ idéz he ti

VII. Mel lék let

Ol tá si tech ni kai hi bák 

Ol tá si tech ni kai hiba Ol tást kö ve tõ nem kí vá na tos ese mény tí pu sa

Nem meg fe le lõ en ste ri li zált tû, fecs ken dõ
Le járt sza va tos sá gú tû, fecs ken dõ
Sé rült cso ma go lá sú tû, fecs ken dõ fel hasz ná lá sa
Kon ta mi nált ol tó anyag
Re kons ti tu ált ol tó anyag új ra fel hasz ná lá sa

In fek ció

Abs ces sus, szisz te más in fek ció, szep szis, to xi kus shock szind ro ma,
vér rel ter je dõ ví ru sok át vi te le (HIV, he pa ti tis B, he pa ti tis C)

Nem meg fe le lõ re kons ti tu ció
Nem meg fe le lõ ol dó szer
Nem meg fe le lõ fel rá zás
Gyógy szer hoz zá adás

He lyi re ak ció vagy abs ces sus a nem meg fe le lõ fel rá zás mi att.
A gyógy szer ha tá sa ér vé nye sül: pl. izom re la xá ció, in zu lin ha tás

Nem meg fe le lõ bõr fer tõt le ní tés He lyi re ak ci ók, al ler gi ás re ak ci ók, in fek ció

Rossz hely re be adott in jek ció He lyi re ak ci ók, abs ces sus, ner vus is chi a di cus/sci a ti cus sé rü lé se

Nem meg fe le lõ szál lí tás, tá ro lás He lyi re ak ci ók a le fa gyasz tás kö vet kez té ben, ha tás csök ke nés

Az el len ja val la tok mel lõ zé se El ke rül he tõ sú lyos re ak ci ók
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A Sem mel we is Egye tem Gyógy sze rész tu do má nyi Kar 
k ö z  l e  m é  n y e

 70, 65, 60 és 50 éve vég zett gyógy sze ré szek ré szé re jubileumi dí szok le vél ado má nyo zá sá ról

A Sem mel we is Egye tem Gyógy sze rész tu do má nyi Kara öröm mel ápol ja azt a ha gyo mányt, hogy volt hall ga tó i nak ju -
bi le u mi dí szok le ve let ado má nyoz.

Azok a gyógy sze ré szek, akik dip lo má ju kat az Egye tem jog elõd jé nél, a Bu da pes ti Ki rá lyi Ma gyar Páz mány Pé ter Tu -
do mány egye te men, a Páz mány Pé ter Tu do mány egye te men, il let ve a Bu da pes ti Or vos tu do má nyi Egye te men 1938-ban,
1943-ban, 1948-ban, il let ve 1958-ban sze rez ték meg és szak te rü le tü kön leg alább 30 évig dol goz tak, 2008. má jus 31-ig
a Gyógy sze rész tu do má nyi Kar Dé ká ni Hi va ta lá hoz (1085 Bu da pest, Ül lõi út 26.) nyújt hat ják be ké rel mü ket a ru bin, a
vas, a gyé mánt, il let ve az arany dí szok le vél igény lé se vé gett.

A ké re lem ben kér jük fel tün tet ni az ok le vél kel tét, a dip lo má ban sze rep lõ ne vet, rö vid szak mai élet raj zot és az ér te sí té si cí met.

Je lent ke zé si lap igé nyel he tõ a Dé ká ni Hi va tal ban te le fo non (266-8884), le vél ben (a fen ti cí men) vagy le tölt he tõ a Kar
hon lap já ról (www.gytk.sote.hu).

JELENTKEZÉSI LAP
arany, gyé mánt, vas és ru bin dí szok le vél hez

Be nyúj tá si ha tár idõ: 2008. má jus 31.

NÉV: .................................................................................................................................................................................

(név vál toz ta tás fel tün te té sé vel) ......................................................................................................................................

Szü le té si idõ: ....................................................................................................................................................................

Dip lo ma kel te: .................................................................................................................................................................

Lak cím: ............................................................................................................................................................................

Te le fon szám: ....................................................................................................................................................................

Utol só mun ka hely: ..........................................................................................................................................................

Rö vid szak mai ön élet rajz:

......................................................................
   ké rel me zõ alá írá sa
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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 2008.

Dr. Be cher Pé ter 
or vos

sz.o.okl.
(bel gyó gyá szat)

EFSZSZTB 1149/2001. feb ru ár 19. nap já tól

Dr. Ká mán At ti la 
or vos

sz.o.okl.
(száj se bé szet)

EFSZSZTB 34/2000. feb ru ár 13. nap já tól

ua. sz.o.okl.
(fog- és száj -
betegségek)

OSZB 91/1996. ua.

Dr. Sal lay Pé ter Ger gely
or vos

sz.o.okl. OSZB 5-04/84. már ci us 5. nap já tól

Zsol dos Má ria 
gyógy sze rész

gyógy sze rész 
dip lo ma

SOTE Gyógy sze rész -
tu do má nyi Kar

109/1985. feb ru ár 25. 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 mációk

Jó sa And rás Ok ta tó K.
fõ ig.-ja
4400 Nyír egy há za,
Szent Ist ván út 68.

Sür gõs sé gi Be teg el lá tó O.
szak or vos (2)

- e: bel gyó gyász vagy 
ana est he si ologia 
és in tenzív te rá pi ás szv., 
de szakor vos je löl tek nek is

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 15 na pon be lül,
- pá lyáz ni az O.-ve ze tõ
fõorvos nál le het

* * *

Petz Ala dár 
Me gyei Okta tó K.
fõ ig. fõ or vo sa
9002 Gyõr,
Pf. 92.

Köz pi. Ana est he si ologi ai
és In te nzív Te rá pi ás O.
or vos (7)

- ana est he si o ló gia-in ten sív
te rá pia szv., de szv. elõtt 
ál lók nak is

va la mennyi hez:
- b: Kjt. sze rint,
- gar zon há zi fé rõ hely,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Var ga Gá bor fõ ig. 
fõ or voshoz az I. cí mé re 
(9002 Gyõr, Pf. 92.)

Pszi chi át ri ai 
és Men tál hy gi e nes O.
or vos (3)

- pszi chi át ria szv., de szv.
elõtt ál lók nak is

Pe ri na tá lis In ten sív
Centrum
or vos (2)

- ne o na to ló gia szv., de szv.
elõtt ál lók nak is

Csecsemõ-gyermek -
gyógyászati O.
or vos (2)

- cse cse mõ-gyer mek gyó -
gyá szat szv., de szv. elõtt
ál lók nak is

I. Bel gyó gyá sza ti O.
Gaszt ro en te ro ló gi ai
Részleg
or vos (2)

- gaszt ro en te ro ló gia szv.,
de szv. elõtt ál lók nak is

Gyer mek If jú sá gi 
és Men tál hy gienes 
Rész leg
or vos (2)

- gyer mek- és if jú ság -
pszichi átria szv., de szv.
elõtt ál lók nak is

Mell kas se bé sze ti Részleg
or vos
On ko ra di oló gi ai O.
fi zi kus

- mell kas se bé szet szv., de
szv. elõtt ál lók nak is

- e: eü te rü le ten szer zett 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 mációk

Sop ron M.j.V.
Er zsé bet K.
fõ ig. fõ or vo sa
9400 Sop ron,
Gyõ ri u. 15.

Pa to ló gi ai O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos
(az osz tály ve ze tõ fel adatát
ké pe zi az O., az O.-hoz 
tar to zó cy to pa to ló gi ai
szakren de lés mun ká já nak
vezeté se és ir.-a)

- ál ta lá nos orv. d.,
- pa to ló gi ai szk.,
- 10 éves sz.gy.,
- eü. al kal mas ság,
- e: rá épí tett szv.,
- nyi.,
- vez.gy.,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- is ko lai v.-et, szk.-t
igazoló ok ira tok má so la ta,
- amennyi ben van tud. fo -
ko zat ar ról szó ló igazolás,
- mû kö dé si nyil ván tar tás ba
vé tel iga zo lá sa,
- 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 résztve võk a pá lyá za ti
anya got me gismer he tik,
- rö vid sz. prog ram, 
az egy ség ve ze té sé re 
vo natko zó kon cep ció,
- tud. pub li ká ci ók jegyzéke
és egyéb pre zen tá ci ók
jegyzé ke,
- OONYI má so lat
(alapnyil ván tar tás)

- b: Kjt., il let ve 
meg egyezés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- e.h.: a Szak mai Kol -
légium vé le mé nyét 
kö ve tõ 30. nap,
va la mennyi hez:
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Prof. Dr. Ba ra nyai Ti bor
fõ ig. fõ or vos nak a K.
címére (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
kérhetõ Prof. Dr. Ba ra nyai
Ti bor fõ ig. fõ or vos tól 
a 06 (99) 311-340-es 
te le fon szá mon

bel sõ el len õr
Fel ada ta it tar tal maz za 
a költ ség ve té si szer vek 
bel sõ el len õr zé sé rõl 
szó ló 193/2003. Korm. r.

- szak irá nyú fel sõ fo kú
iskolai v.,
- e: mér leg ké pes 
könyvelõi v.,
- eü.-ben el töl tött gy.,
- nyi.,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- is ko lai v.-et, szk.-t
igazoló ok ira tok má so la ta,
- 1 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- nyi lat ko zat, mely ben
hozzá já rul ah hoz, hogy 
a pályázat el bí rá lá sá ban
részt ve võk a pá lyá za ti
anya got me gismer he tik

- b: Kjt. il let ve 
meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 15 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ 
15 na pon be lül

* * *

A Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont Re u ma to ló gi ai Kli ni ká ja 2 fõ reumatoló gus
szak or vos-je lölt szá má ra, aki a törzs kép zé si idõt már le töl töt te, hir det meg tel jes mun ka idõ ben (ha vi 174 órá ban), Kjt.
sze rin ti be so ro lá si bér rel, 4 hó na pos pró ba idõ vel be tölt he tõ ál lást.
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Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat re gi o ná lis in té ze te i nek
p á  l y á  z a  t i  h i r  d e t  m é  n y e i

Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te

pá lyá za ti hir det mé nye

A kö zép-ma gyar or szá gi re gi o ná lis tisz ti fõ or vos pá lyá za tot hir det me gyei, il let ve re gi o ná lis szak fel ügye lõi cím el nye -
ré sé re az aláb bi ak ban meg je lölt he lyek re:

- fül-orr-gé gé sze ti el lá tás ra Pest me gye te rü le té re

- ideg se bé sze ti el lá tás ra a fõ vá ros és Pest me gye egész te rü le té re.

Fel adat: a szak fel ügye lõ szak te rü le te szak fel ügye le ti te vé keny sé gét a szak fel ügye let rõl szó ló 15/2005. (V. 2.) EüM
ren de let ben fog lal tak sze rint vég zi.

Pá lyá za ti fel té te lek: 

- ál ta lá nos or vo si szak kép zett ség és az adott te rü let re vo nat ko zó szak or vo si ké pe sí tés,

- a gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás te rü le tén szer zett, a szak or vo si szak ké pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ en leg alább 10 éves
gya kor lat,

- bün tet len elõ élet,

- köz al kal ma zot ti jog vi szony ban, mun ka vi szony ban, il let ve mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban legalább
he ti 36 órá ban az adott szak te rü le ten dol go zik.

Elõnyt je lent:

- mi nõ ség biz to sí tás, mi nõ ség fej lesz tés te rü le tén szer zett gya kor lat,

- ko ráb bi gya kor lat és jár tas ság az egész ség ügyi szak fel ügye let te rü le tén,

- a pá lyá zott te rü le tet érin tõ pub li ká ci ók,

- ide gen nyelv is me re te.

Jog sza bá lyi össze fér he tet len ség mi att nem fo gad ha tó el a pá lyá za ta an nak, aki:

- or szá gos in té zet igaz ga tó ja,

- egész ség ügyi in téz mény fõ igaz ga tó ja és or vos-igaz ga tó ja,

- az egész ség ügy ága za ti irá nyí tá sá ban, el len õr zé sé ben vagy fi nan szí ro zá sá ban köz re mû kö dõ szerv ve ze tõ je,

- egész ség ügyi szak mai köz tes tü let vagy szak mai kol lé gi um el nö ke.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

- rész le tes szak mai ön élet rajz,

- szak mai prog ram,

- a vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok ira tok, vagy azok hi te le sí tett má so la tai,

- 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 dolgo zik, 
az er rõl szó ló iga zo lás),

- 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.

Pá lyá za ti ha tár idõ: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá za to kat dr. Csa ba Ká roly mb. re gi o ná lis tisz ti fõ or vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
In té ze te Fõ igaz ga tó sá gá ra (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) 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 ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te pá lyá za tot hir det az ÁNTSZ Bu da pest X.-XVII. Ke rü le ti

Intéze te ke rü le ti tisz ti fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és a Ktv. 31. § (10) be kez dé se
szerint 6 év re szó ló ha tá ro zott ide jû ve ze tõi meg bí zás sal az aláb bi ak sze rint:
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Fel adat: az ÁNTSZ Bu da pest X.-XVII. Ke rü le ti In té ze te ke rü le ti tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az egés zségü gyi
ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991. évi XI. tör vény ben, va la mint a 362/2006. (XII. 28.) Kor mány ren de -
letben fog lal tak nak meg fe le lõ en.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza bá lyai
sze rint.

Pá lyá za ti fel té te lek

1.egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí tés.

2. leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

1.köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-nép egész ség tan szak vizs ga.

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga.

3. Ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

- rész le tes szak mai ön élet rajz és 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 dolgo zik, 
az er rõl szó ló iga zo lás),

- vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet 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.

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg je le nés tõl szá mí tott 15 nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

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 Dr. Csa ba Ká roly mb. re gi o ná lis tisz ti fõ or vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In -
té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kér jük meg kül de ni. 

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 nevezé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

Te rü le ti K-R.
fõ ig. fõ or vo sa
orv.-Ig.-ja
4101 Be rettyóújfa lu,
Or bán B. tér 1.

Ne u ro ló gi ai O.
osz tály ve ze tõ fõorvos
Fel ada ta:
- az O. ve ze té se, ir.-a

va la mennyi hez:
- orv. d. és szak irá nyú szv.,
- 10 éves sza korv.gy.,
- bün tet len elõ élet,
- mun ka kö ri eü.
 alkalmas ság,
- e: vez.gy.,
- cs: orv. d.-t, va la mint 
szv.-t iga zo ló do ku-
men tu mok hi te les má so la ta,
- 3 hónap nál 
nem régeb bi e.b.,
- m.-kö ri eü. al kal masság
iga zo lá sa,
- sz. és sze mé lyi önélet rajz,
- rö vid sz. prog ram, 
az O. vez.-ére vo nat ko zó
kon cep ció,

va la mennyi hez:
- b: Kjt. alap ján, 
meg egyezés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 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 -
rálását kö ve tõ en azon nal
be tölthe tõ,
- 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 címez ve 
(4100 Be rettyó újfalu, 
Or bán Ba lázs 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 nevezé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

- mû kö dé si nyil ván tartás
ér vé nye sí té sé rõl szó ló 
ha tá ro zat,
- OONYI má so la ta,
- tud. pub li ká ci ók és egyéb
pre zen tá ci ók jegy zé ke,
- be le egye zõ nyi latkozat 
a pá lyá zat el bí rálásá ban
részt ve võk betekin té si 
jo gá ról

Köz pi. Ana est he si ologi ai
és In ten zív Be te gellá tó O.
osz tály ve ze tõ fõorvos
Fel ada ta: az O. vezeté se,
ir.-a

Ra di o ló gi ai O.
osz tály ve ze tõ fõorvos
Fel ada ta: az O. vezeté se,
ir.-a

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv ne ve, cí me: Bu da pest Fõ vá ros II. Ke rü le ti Ön kor mány zat Egész ség ügyi Szol gá la ta,
1027 Bu da pest, Ka pás u. 22.

Mun ka kör meg ne ve zé se: or vos igaz ga tó.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,

- szak or vo si ké pe sí tés,

- leg alább 10 éves szak or vo si gya kor lat,

- leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,

- egész ség ügyi (szak)me ne dzse ri vagy egész ség ügyi me nedzs ment szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett ké pe sí tés,

- bün tet len elõ élet,

- egész ség ügyi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mas ság.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:

- má so dik szak or vo si ké pe sí tés,

- or vos igaz ga tói ve ze tõi gya kor lat,

- vál ság ke ze lõi gya kor lat.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- A pá lyá zó rész le ges szak mai ön élet raj zát.

- Az or vos igaz ga tói fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást.

- Az or vos igaz ga tói mun ka kör el lá tá sá hoz szük sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó okira tok köz -
jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it.

- Há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújtha tó.

Mun ka vég zés he lye: Bu da pest, Fõ vá ros II. Ker. Ön kor mány zat Egész ség ügyi Szol gá lat, 1027 Bu da pest, Ka pás u. 22.

Bé re zés: meg egye zés sze rint.

Pá lyá zat mód ja: fény kép pel el lá tott ön élet raj zok be nyúj tá sa az euszolgig@kapas.hu e-ma il cím re.

Be adá si ha tár idõ:

- a meg je le nés tõl szá mí tott 30 nap.

Pályá zat be nyúj tá sa: Dr. So ós Ág nes fõ igaz ga tó fõ or vos hoz.
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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 nevezé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

A Fõ vá ro si Köz gyû lés Egész ség ügyi és Szo ci ál po li ti kai Bi zott sá ga pá lyá za tot hir det a Fõ vá ro si Ön kor mány zat
Szent Já nos Kór há za és Észak-bu dai Egye sí tett Kór há zai (1125 Bu da pest, Di ós árok 1.) fõ igaz ga tói fel adat kör ének
a Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló 1992. évi XXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Mt.) , va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál -
lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Kjt.), va la mint a 388/2007. (XII. 27.) Korm. ren de let tel mó -
do sí tott 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let 2008. ja nu ár 1-jé tõl ha tá lyos sza bá lyai sze rint, mun ka vi szony ban tör té nõ,
ha tá ro zott ide jû - 5 év re szó ló - ve ze tõi meg bí zás sal tör té nõ be töl té sé re.

Fel adat:

- az ön ál ló költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ in téz mény tel jes mun ka idõ ben tör té nõ ve ze té se,

- az in téz mény kö zép tá vú stra té gi ai prog ram já nak me ne dzse lé se.

Új fel adat ként az in teg rált in téz mény szak mai struk tú rá já nak végleges ki ala kí tá sa, át szer ve zé se.

Az in téz mény mû kö dé si for má ja vál toz hat.

Il let mény és jut ta tá sok: a Mun ka Tör vény köny ve ha tá lyos sza bá lyai sze rint, meg egye zés sel.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- or vo si, jo gi, vagy köz gaz da sá gi dip lo ma,

- 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,

- 5 éves ve ze tõi gya kor lat,

- bün tet len elõ élet,

- to váb bi mun ka vi szony nem lé te sít he tõ a tu do má nyos, ok ta tói, il let ve szer zõi jo gi vé de lem alá esõ te vé keny ség ki -
vé te lé vel.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ban elõnyt je lent: ide gen nyelv is me re te, va la mint szá mí tás tech ni kai rend szer is me ret.

A fõ igaz ga tói meg bí zás va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség gel jár.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó: a vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tai,

- sze mé lyi ada to kat is tar tal ma zó rész le tes szak mai ön élet rajz,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,

- ve ze tõi kon cep ció,

- szak mai prog ram,

- nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az an nak el bí rá lá sá ban részt ve võk meg is mer he tik, és ab ba be te kint het nek,

- nyi lat ko zat ar ról, hogy hoz zá já rul-e a pá lyá zat nyil vá nos ülé sen tör té nõ bi zott sá gi tár gya lá sá hoz.

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Sze mély ügyi Szol gál ta tó Köz pont hon lap ján tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 15. nap.

A pá lyá za ti fel hí vás meg je le nik még az Egész ség ügyi Köz löny ben, a Bu da pest por tá lon, és ki füg gesz tés re ke rül a
Fõ pol gár mes te ri Hi va tal ügy fél szol gá la ti iro dá ján. 

A pá lyá za tot a Fõ vá ro si Köz gyû lés Egész ség ügyi és Szo ci ál po li ti kai Bi zott ság el nö ké nek cí mez ve, 1052 Bu da pest,
Vá ros ház u. 9-11. I. eme let 183. (Tel.: 327-1008) cím re kell be nyúj ta ni.

A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa, az el bí rá lás a Kjt. egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re hajtá sá ra ki adott 233/2000.
(XII. 23.) Korm. ren de let 4-5. §-ban fog lal tak nak meg fe le lõ en tör té nik.

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 az Egész ség ügyi és
Szo ci ál po li ti kai Bi zott ság ülé sén. 

Az ál lás a pá lyá za ti el bí rá lást kö ve tõ en, leg ko ráb ban 2008. jú ni us 1-jé tõl 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 nevezé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

Fõv. Ö.
Jahn Fe renc Dél-Pes ti K.
fõ ig.-ja
1220 Bp.,
Kö ves u. 1.

Sür gõs sé gi Be te gellátó O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos
- A ki ne ve zés re kerülõ osz -
tály ve ze tõ fõorvos fel ada tát 
az érvény ben lé võ
magasabb szin tû, il let ve 
in té ze ti szin tû vo nat ko zó
jogszabá lyok és az I.
Szerve ze ti és Mû kö dé si
Sza bályzata ha tá roz za meg.
Az ön ál ló SO2-ként 24 órá -
ban mû kö dõ Sür gõs sé gi
Be te gellátó O. pro fil ja:
- A 8 ággyal mû kö dõ O.
spe ci á lis pro fil ja a fek võ-
be teg el lá tás ban: a he veny 
pa na szok kal be utalt, be -
szál lí tott be te gek pri mér
K.-i szin tû el lá tá sa.
Differen ci ál di ag nosz ti ka,
Transz fer.
- Az O. ré sze ként Tri a ge
he lyi ség, schock ta la ní tó el -
különí tõ, va la mint 5 normál 
vizs gá ló mûkö dik.
- A sür gõs sé gi O. di ag nosz -
ti kai le hetõségeit se gí ti a
K.-ban ren delke zés re ál ló
kép al ko tó di ag nosztika -
be le értve CT -, en do szkó -
pia, Izotóp, Köz pi. Lab.,
valamint 16 ágyas KAIBO,
8 ágyas Co ro ná ria õr zõ és
Ne u ro ló gi ai és Sebésze ti
hát tér.
- A Sür gõs sé gi Be te gellá tó
O. a be teg el lá tó fel ada tai
mel lett akkre di tált kép zõ -
hely is, így részt vesz a
reziden sek kép zé sé ben

- orv. d.,
- sür gõs sé gi vagy anesz-
te zi o ló gi ai-in ten zív szv.,
- sür gõs sé gi te rü le ten
szer zett K.-i gy.,
- ok ta tói ta pasz ta lat,
- e: el lá tás ban szer zett 
jár tas ság,
va la mennyi hez:
- cs: sze mé lyi ada tok,
 el ér he tõ ség,
- rész le tes sz.ö.,
- ké pe sí tést iga zo ló 
okira tok má so la ta,
- OONYI má so la ta,
- mû kö dé si nyil ván tartás ról 
szó ló ha tá ro zat má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem régebbi e.b.,
- nyi lat ko zat, il let ve hoz zá -
já ru lás, hogy a pá lyá za tot
az il le té kes bi zott ság meg -
is merhes se

va la mennyi hez:
- b: meg ál la po dás szerint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- a ki ne ve zés a ha tá lyos
jogsza bá lyok sze rint
történik,
- az ál lás a pá lyá za ti eljárás 
le foly ta tá sa után azonnal
el fog lal ha tó,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
 dr. Ge rõ Gá bor fõ ig.-hoz 
a K. cí mé re (1220 Bp.,
Köves u. 1.)

Ne o na to ló gi ai In tenzív
Cent rum II.
osz tály ve ze tõ fõ or vos
- A ki ne ve zés re kerülõ 
osz tály ve ze tõ fõorvos 
fel ada tát az érvény ben 
lé võ magasabb szin tû,
il let ve in té ze ti szin tû
vo nat ko zó jogszabá lyok 
és az I. Szerve ze ti 
és Mû kö dé si Sza bályzata
ha tá roz za meg.

- orv. d.,
- csecsemõ-gyermek -
gyógyászati 
és ne o na to ló gi ai szv.,
- 10 éves, szak má ban 
el töl tött gy. (alap szak-
vizs gá val együtt),
- K.-i gy.,
- e: vez.gy.,
- új szü lött, ko ra szü lött 
in ten zív el lá tás ban szerzett
jár tas ság
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- Az ön ál ló O.-ként 
mû kö dõ Ne o na to ló gi ai 
In tenzív Cent rum pro fil ja:
Re gi o ná lis Ko raszülött
Cent rum, mely 20 ágyas
Új szü lött részleg bõl áll.
Szak am bu lan ci ái:
- ko ra szü lött utó gondo zás,
- pat hologias új szü lött
kont roll, gyógy tor na

1. szá mú Pszi chi átriai 
és Re ha bi li tá ci ós O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos
- A ki ne ve zés re kerülõ osz -
tály ve ze tõ fõorvos fel ada tát 
az érvény ben lé võ
magasabb szin tû, il let ve 
in té ze ti szin tû vo nat ko zó
jogszabá lyok és az I.
Szerve ze ti és Mû kö dé si
Sza bályzata ha tá roz za meg.
- Az ön ál ló O.-ként mû-
kö dõ pro fil ja: általá nos
pszi chi át ria, pszi chi át ri ai
re ha bilitá ció

- orv. d.,
- pszi chi át ri ai szv.,
- K.-i gy.,
- tud. ér dek lõ dés és egyé ni
rá ter mett ség,
- leg alább 10 éves 
pszichi át ri ai szv.,
- e: vez.gy.,
- re ha bi li tá ci ós szv.,
- re ha bi li tá ci ós el lá tásban
szer zett jár tas ság,
- tud. mi nõ sí tés

Csor na Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det a csor nai Mar git Kór ház igaz ga tói állás he -
lyé nek be töl té sé re.

1. A mun ka kör meg ne ve zé se: igaz ga tó

2. A mun ka kör höz kap cso ló dó eset le ges ve ze tõi meg bí zás meg ne ve zé se: -

3. A ve ze tõi meg bí zás szint je: -

4. Ha a ki ne ve zés jo gát a fenn tar tó gya ko rol ja, az az in téz mény, ahol a mun ka vég zés re sor ke rül: Mar git Kórház
9300 Csor na, Sop ro ni u. 64. 

5. Az a szer ve ze ti egy ség, ahol a mun ka kört be kell töl te ni: Mar git Kór ház 9300 Csor na, Sop ro ni u. 64.

6. A mun ka kör be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja: 2008. jú ni us 1.

7. A jog vi szony idõ tar ta ma: 5 éves ha tá ro zott ide jû mun ka jog vi szony.

8. A fog lal koz ta tás jel le ge: tel jes mun ka idõ.

9. Ve ze tõi meg bí zás ese tén a meg bí zás idõ tar ta ma: -

10. A mun ka vég zés he lye: Mar git Kór ház 9300 Csor na, Sop ro ni u. 64.

11. A mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok fel so ro lá sa:

- A Mar git Kór ház ve ze té se, irá nyí tói, el len õr zé si fel ada ta i nak ellátá sa.

- Az in téz mény ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott alap te vé keny ség és ki egé szí tõ te vé keny ség el lá tá sá nak biztosít ása.

- A Mar git Kór ház, mint ön ál ló an gaz dál ko dó in téz mény ren del te tés sze rû mû köd te té se.

- Kap cso lat tar tás a fenn tar tó val és pol gár mes te ri hi va ta lá val.

- Mun kál ta tói fel ada tok el lá tá sa az in téz mény ben.

12. A Kjt. ren del ke zé se in túl az il let mény meg ál la pí tá sá ra, va la mint a jut ta tá sok ra vo nat ko zó egyéb jog sza bályok,
bel sõ sza bály za tok meg ne ve zé se:

A Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló1992. évi XXII. tör vény. 
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A pá lyá zat alap ján a Mun ka Tör vény köny ve ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ra vo nat ko zó ren del ke zé sei al kal mazásá val
mun ka vi szony lé te sí té sé re ke rül sor. 

13. A mun ka kör, ve ze tõi meg bí zás be töl té sé hez elv árt/elõnyt je len tõ kép zett ség, vég zett ség, ta pasz ta lat:

- 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 szer zett
ké pe sí tés,

- leg alább öt éves ve ze tõi gya kor lat.

A kép vi se lõ-tes tü let a ve ze tõi gya kor lat, va la mint az egész ség ügyi (szak)me ne dzse ri ké pe sí tés vagy egés zségügyi
me nedzs ment szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett ké pe sí tés alól fel men tést ad hat, ha a pá lyá zó a képzés ben részt 
vesz, vagy vál lal ja a ké pe sí tés nek 5 éven be lül tör té nõ meg szer zé sét. 

14. A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges va gyon nyi lat ko zat: szük sé ges.

15. Egyéb fel té te lek, elõ nyök a mun ka kör be töl té sé hez: bün tet len elõ élet.

A mun ka kör re ki íran dó pá lyá zat ada tai

1. A pá lyá zó ál tal a pá lyá zat hoz csa to lan dó ira tok, iga zo lá sok fel so ro lá sa: 

- rész le tes szak mai ön élet rajz,

- vég zett ség(ek)et, szak ké pe sí tést iga zo ló ok irat(ok) má so la ta,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,

- a kór ház ve ze té sé re vo nat ko zó rész le tes szak mai el kép ze lés,

- a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy a pá lyá za ti el já rás ban részt ve võk a pá lyá za ti anya gát me gis merhetik,

- a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ra vo nat ko zó an, hogy hoz zá já rul-e a pá lyá zat el bí rá lá sá ra vo nat ko zó elõ terjesz tés nek a
kép vi se lõ-tes tü let Szo ci á lis és Egész ség ügyi Bi zott sá ga és a kép vi se lõ-tes tü let nyil vá nos ülé sén tör té nõ tár gyalásá hoz,

- a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy a pá lyá zat el nye ré se ese tén, meg bí zá sá val egy ide jû leg a jog sza bály ban elõírt
vagyon nyilatkozat-tételi kö te le zett ség nek ele get tesz.

2. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je:

Az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést követõ 30. nap.

3. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja:

Pos tai úton, aján lott kül de mény ként a kö vet ke zõ cím re:

Csor na Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la, Dr. Tu ri György pol gár mes ter 9300 Csor na, Szent Ist ván tér 22. A boríté kon
kér jük fel tün tet ni: „Mar git Kór ház igaz ga tói pá lyá za ta”.

4. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei:

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te le, hogy azt leg ké sõbb a be nyúj tá si ha tár idõ nap ján postára ad ják. 

5. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 30 nap.

6. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja, rend je:

A pá lyá za to kat elõ ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, amely a pá lyá za ti fel té te lek nek meg fe le lõ pá lyá zó kat személye -
sen meg hall gat ja. Az elõ ké szí tõ bi zott ság és a Szo ci á lis és Egész ség ügyi Bi zott ság vé le mé nyezését kö ve tõ en Csor na
Vá ros Ön kor mány za tá nak Képvi se lõ-tes tü le te dönt. 

7. A pá lyá zat tal kap cso la tos in for má ció adás ra fel jo go sí tott sze mély ne ve, te le fon szá ma: Dr. Tu ri György polgár -
mes ter [Te le fon: 06 (96) 590-112].
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Va sza ry Ko los K.
orv.-Ig.-ja
2500 Esz ter gom,
Pe tõ fi S. u. 26-28.

Pszi chi át ri ai O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos

mind ket tõ höz:
- szak irá nyú v.,
- e: tud. fo ko zat,
- 3 éves sz.vez.gy.,
- esz ter go mi ál lan dó 
lak hely,
- egy ide gen nyi. 
(közép fo kú vizs gá val
igazolt is me re te)

mind ket tõ höz:
- ér dek lõd ni le het: dr. Pák
Tá bor orv.-Ig.-tól 
a 06 (30) 274-6652-es 
te le fonszámon

Tra u ma to ló gi ai O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos

A pá lyá za tot meg hir de tõ, mun kál ta tó: Fü ze sa bony Vá ros Ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü le te 3390 Füzes -
abony, Rá kó czi út 48.

Mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja: Fü ze sa bony Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te re.

Az egész ség ügyi in téz mény meg ne ve zé se: Egész ség ügyi és Szo ci á lis Köz pont Fü ze sa bony, 3390 Fü zesabony, Rá -
kó czi út 36-40.

A be töl ten dõ mun ka kör és be osz tás: Egész ség ügyi és Szo ci á lis Köz pont Fü ze sa bony (3390 Fü ze sa bony,
Rákó czi út 36-40.) or vos ve ze tõ, a ve ze tõi meg bí zás mel lett na pi 6 órá ban bel gyó gyá sza ti vagy sze mé sze ti vagy
pszichi át ri ai szak ren de lést is kell foly tat ni.

A pá lyá zó fel ada ta: az Egész ség ügyi és Szo ci á lis Köz pont Fü ze sa bony or vos ve ze tõi és a be töl ten dõ munkakör nél
meg je lölt szak or vo si fel adat el lá tá sa.

Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek: 

- or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség, szak or vo si ké pe sí tés sel,

- a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ tíz év ben leg alább öt év gya kor ló or vo si te vé keny 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 szer zett
ké pe sí tés vagy jo gi sza kok le ve les or vos szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett ké pesítés,

- leg alább tíz éves ve ze tõi gya kor lat tal,

- szo ci á lis szak vizs ga meg lé te, vagy szo ci á lis szak ké pe sí tés hez kap cso ló dó szak te rü le ten tu do má nyos fo ko zat vagy
dok to ri cse lek mény alap ján szer zett dok to ri cím,

- a ve ze tõi meg bí zás mel lett na pi 6 órá ban bel gyó gyá sza ti vagy sze mé sze ti vagy pszi chi át ri ai szak rende lést is kell
foly tat ni,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,

- a ké pe sí té si és egyéb fel té te le ket iga zo ló ira tok má so la ta.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te le: az elõ írt fel té te lek nek meg fe le lõ pá lyá zat ha tár idõ re tör té nõ benyúj tá sa.

Bé re zés: a Kjt. sze rint.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör tént köz zé té tel tõl szá mí tott 30 nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a vé le mé nye zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

A pá lyá za to kat írás ban az aláb bi cí men kell be nyúj ta ni: Fü ze sa bony Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te re
3390 Fü ze sa bony, Rá kó czi út 48.

A meg bí zás kez dõ idõ pont ja: 2008. jú ni us 1.

A meg bí zás meg szû né sé nek idõ pont ja: 2013. má jus 31.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év.
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Gyu la Vá ros Ön kor mány za ta (5700 Gyu la, Pe tõ fi tér 3.) pá lyá za tot hir det az Egész ség ügyi Alap el lá tá si In tézmény
(5700 Gyu la, Bé ke sgt. 39.) in téz mény ve ze tõi ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- or vos, szo ci á lis mun kás, szo ci ál po li ti kus, egye te mi ok le ve les ápo ló, egész ség ügyi me ne dzser, egész ség nevelõ,
egész ség ügyi szak ok ta tó, vé dõ nõi vég zett ség egyi ke,

- bün tet len elõ élet.

Elõny ben ré sze sül az a pá lyá zó, aki

- szo ci á lis szak vizs gá val,

- leg alább 3 éves ve ze tõi gya kor lat tal ren del ke zik.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

- rész le tes szak mai ön élet raj zot,

- 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 lé sekkel,

- az is ko lai vég zett sé ge ket iga zo ló ok má nyok má so la tát,

- szak mai gya kor lat iga zo lá sát,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

A ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok:

- az in téz mény fo lya ma tos mû kö dé sé hez szük sé ges tár gyi és sze mé lyi fel té te lek biz to sí tá sa,

- a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban és az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sa,

- gaz dál ko dá si, el len õr zé si, mun kál ta tói és ki ad má nyo zá si jog kör gya kor lá sa,

- fe le lõs az in téz mény mû kö dé sé ért és gaz dál ko dá sá ért.

A köz al kal ma zot ti jog vi szony idõ tar ta ma: a köz al kal ma zot ti jog vi szony ha tá ro zat lan idõ re szól, új on nan
létesített jog vi szony ese tén 3 hó nap pró ba idõ ki kö té sé vel.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30 nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2008. au gusz tus 31.

A pá lyá za to kat a Kép vi se lõ-tes tü let vár ha tó an a 2008. jú ni u si ülé sén bí rál ja el.

Az ál lás 2008. szep tem ber 1. nap já tól tölt he tõ be.

A ve ze tõi meg bí zás 5 év re szól.

Jut ta tás Kjt. alap ján, il let mény meg egye zés sze rint.

A pá lyá za tok be nyúj tá sa dr. Per jé si Klá ra pol gár mes ter cí mé re (5700 Gyu la, Pe tõ fi tér 3.), írá sos, nyom ta tott for má ban. 
A bo rí ték ra rá íran dó: „Egész ség ügyi Alap el lá tás In téz mény ve ze tõi pá lyá zat”.

A pá lyá zat iránt ér dek lõ dõk szá má ra fel vi lá go sí tást nyújt Gyu la Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la Csa lád vé del mi és
Egész ség ügyi Osz tá lya [t.: 06 (66) 526-800].

Len ti Vá ros Ön kor mány za ti Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot ír ki a Dr. He tés Fe renc Szak or vo si Ren de lõ in té zet
in téz mény ve ze tõ-igaz ga tói mun ka kö ré re az aláb bi tar ta lom mal:

1. A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja: Len ti Vá ros Ön kor mány za ti Kép vi se lõ-tes tü le te.

A mun ka hely meg ne ve zé se: Dr. He tés Fe renc Szak or vo si Ren de lõ in té zet.

A be töl ten dõ mun ka kör meg ne ve zé se: in téz mény ve ze tõ-igaz ga tó.
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2. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei:

a) (or vos tu do má nyi vagy egyéb) egye te mi szin tû vég zett ség,

b) 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 szakon
szer zett ké pe sí tés, va la mint

c) leg alább öt éves ve ze tõi gya kor lat,

d) bün tet len elõ élet.

3. A ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás 5 év re szól.

4. A ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás kez dõ idõ pont ja: 2008. jú ni us 1., meg szû né sé nek idõ pont ja: 2013. május 31.

5. A ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok:

- Fel ada ta a fenn tar tói dön té sek nek, a ha tá lyos jog sza bá lyok ban, va la mint az in téz mény szer ve ze ti és mûködé si sza -
bály za tá ban fog lal tak nak meg fe le lõ en az in téz mény ve ze té se, ren del te tés sze rû mû kö dé sé nek biz to sí tá sa, a szerve ze ti
egy sé gek mun ká já nak, te vé keny sé gé nek össze han go lá sa.

- Fe le lõs az in téz mény szak sze rû és tör vé nyes mû kö dé sé ért, a sza bály sze rû va gyon ke ze lé sért, és a takaré kos gaz dál -
ko dá sért, a hosszú tá vú sta bil gaz dál ko dás fel té te le i nek, va la mint az in téz mé nyi mû kö dés ha té kony ságának fo lya ma tos
biz to sí tá sá ért.

- Gon dos ko dik az in téz mény ben fo lyó szak mai te vé keny ség sze mé lyi és tár gyi fel té te le i nek biz to sí tá sá ról, az intéz -
mény ben nyúj tott or vo si te vé keny sé gek fel ügye le té rõl, az egész ség ügyi szol gál ta tá sok fo lya ma tos mi nõ sé gellen õr zé -
sé rõl.

- Gon dos ko dik a szak or vo si ren de lõ in té zet hi gi é nés rend jé nek biz to sí tá sá ról és fel ügye le té rõl, az egés zségügyi do -
ku men tá ció ve ze té se sza bály sze rû sé gé nek biz to sí tá sá ról és fel ügye le té rõl.

- Fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a be teg jo gok ér vé nye sü lé sét. Ki vizs gál ja a be te gek ál tal be je len tett pa naszokat.
Fo lya ma tos kap cso la tot tart a be teg jo gi kép vi se lõ vel.

- Gon dos ko dik a szak or vo si ren de lõ in té zet egész ség ügyi dol go zói to vább kép zé sé nek biz to sí tá sá ról és fel ügye le té rõl.

- Dönt az in téz mény mû kö dé sé vel kap cso la tos min den olyan ügy ben, ame lyet jog sza bály ha tás kö ré be utal. 

- Irá nyít ja és el len õr zi az in téz mény dol go zó i nak mun ká ját. Gya ko rol ja a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zatban,
va la mint a ha tá lyos jog sza bá lyok ban biz to sí tott, ha tás kö ré be tar to zó mun kál ta tói jog kö rö ket.

- El ké szí ti az in téz mény kö te le zõ en elõ írt, il let ve jog sza bály ban meg ha tá ro zott sza bály za ta it, az in téz mény mû kö dé sét
se gí tõ egyéb sza bály za to kat, ren del ke zé se ket.

- Össze ál lít ja és el ké szí ti a fenn tar tó ál tal meg ha tá ro zott szem pon tok és üte me zés sze rint a szak mai, te matikus
és/vagy mû kö dé si be szá mo ló kat, elem zé se ket. 

- Kép vi se li az in téz ményt más szer vek kel, il let ve sze mé lyek kel kap cso lat ban. Sok ré tû kap cso lat rendszert ala kít ki a
fenn tar tó val, an nak bi zott sá ga i val, az in téz mé nyek kel. Fo lya ma tos kap cso la tot tart a társ in téz mé nyek kel, he lyi, te rü le ti 
és or szá gos szak mai szer ve ze tek kel, in téz mé nyek kel. 

6. Jut ta tá sok:

Il let mény, ve ze tõi pót lék a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján.

Egyéb jut ta tá sok jog sza bály alap ján.

7. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

- az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok irat hi te les má so la tát,

- rész le tes szak mai ön élet raj zot,

- az in téz mény mû kö dé sé re vo nat ko zó rész le tes szak mai és ve ze tõi prog ra mot,

- há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- 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, amely ben hoz zá já rul ah hoz, hogy a pá lyá za ti el já rás ban részt ve võk a pá lyá zat anyagát
meg is mer he tik.
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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 nevezé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

8. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Egész ség ügyi Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30 nap.

9. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 30 nap.

A pá lyá za to kat a meg bí zó ál tal össze hí vott elõ ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi. A mun ka kör be töl té sé rõl az elõkészí tõ 
bi zott ság vé le mé nye zé sét kö ve tõ en a kép vi se lõ-tes tü let dönt.

A pá lyá za tot Len ti Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la cí mé re (8960 Len ti, Zrí nyi Mik lós u. 4.) kell be nyúj ta ni. A pá lyá zat tal 
kap cso lat ban ér dek lõd ni a tit kár sá gi cso port ve ze tõ nél le het sze mé lye sen, vagy a 06 (92) 553-924-es te le fon szá mon.

Mo hács Vá ros Kór há za pá lyá za tot hir det tra u ma to ló gus szak or vos és a Tra u ma to ló gi ai Osz tály osz tályveze tõ fõ -
or vo sa be osz tás be töl té sé re.

A mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok:

- Tra u ma to ló gi ai já ró be teg- és fek võ be teg el lá tás ban a szak or vo si fel ada tok vég re haj tá sa - a Tra u ma to ló gi ai Osztály
szak mai, to váb bá gaz da sá gi-pénz ügyi mun ká já nak irá nyí tá sa, fel ügye le te, el len õr zé se.

Il let mény és jut ta tá sok:

Az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá sok ra a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. törvény, va -
la mint az In téz mé nyi Sza bály zat a köz al kal ma zot ta kat meg il le tõ szo ci á lis jut ta tá sok ról ren del ke zé sei az irányadók.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- egye tem, tra u ma to ló gus szak or vo si ké pe sí tés,

- tra u ma to ló gus szak or vo si mun ka kör ben szer zett leg alább 3-5 év szak mai ta pasz ta lat.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:

- se bész vagy or to péd szak or vo si szak ké pe sí tés.

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá sok:

- szak mai ön élet rajz,

- or vo si dip lo ma,

- szak or vo si ok le vél,

- OONY-ba vé tel rõl szó ló iga zo lás,

- be le egye zõ nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got a pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt ve võk me gis mer hessék.

A mun ka kör be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja: a mun ka kör leg ko ráb ban az el bí rá lást kö ve tõ mun ka na pon tölt he tõ be.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl szá mí tott 15 na pon be lül.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja: pos tai úton, a pá lyá zat nak a Mo hács Vá ros Kór há za cím re tör té nõ meg küldésé vel
(7700 Mo hács, Sze pes sy tér 7.). A bo rí té kon fel tün te ten dõ a mun ka kör meg ne ve zé se: tra u ma to ló gus sza korvos.

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 na pon be lül.

Ka ni zsai Do rottya K.
fõ ig.-ja
8800 Nagy ka ni zsa,
Sze ke res Jó zsef út 2-8.

Sür gõs sé gi Be teg el lá tó O.
ve ze tõ fõ or vos
Fel ada ta: az SBO ir.-a, 
ve ze té se, a mun katerü let
meg szer ve zé se

- orv. d.,
- sür gõs sé gi or vos tan vagy
az zal egyen értékû szk.,
mind ket tõ höz:
- cs: rö vid sz. prog ram,
- szer ve zé si és ve ze té si 
el kép ze lé sek,
- rész le tes sz.ö.,
- orv. d. és szv.biz. 
máso la ta,

mind ket tõ höz:
- b: Kjt., va la mint meg -
egyezés sze rint+ve ze tõi
pót lék,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 na pon be lül,
- e.h.: a szak mai kol légium
ál tal meg kül dött 
véle ményt kö ve tõ 2 hé ten
be lül,
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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 nevezé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

- OONY-ba tör tént felvé tel
iga zo lá sa,
- tud. köz le mé nyek 
másola ta,
- elõ adá sok jegy zé ke
(amennyi ben van),
- kö te le zõ fo lya ma tos 
to vább kép zé si idõ szak 
tel je sí té sét iga zo ló 
okirat má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré gebbi e.b.,
- be le egye zõ nyi latkozat 
ar ról, hogy a pályá za ti
anya got a pályá zat 
elbírá lá sá ban részt ve võk
meg is merhes sék

- az ál lás be töl té sé nek
idõpont ja: az el bí rá lást 
kö ve tõ hó nap 1. nap já tól,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
 dr. Ko vács Jó zsef fõ -
ig.-nak cí mez ve a K. cí mé -
re (8800 Nagy ka ni zsa,
Sze ke res József út 2-8.),
- a pá lyá zat tal kap cso latban 
fel vi lá go sí tás 
a fõ ig.-tól kérhe tõ 
a 06 (93) 502-090-es te le -
fon szá mon

Fül-Orr-Gé gé sze ti O.
osz tály ve ze tõ
Fel ada ta: az O. vezeté se,
ma gas sz. m. biz to sí tá sa

- orv. d.,
- szak irá nyú szk.,
- több éves sz.gy.,
- ve ze té si is me ret,
- e: tud. tev., nyi.

Gróf Es ter há zy K. és R.
Szakren de lõ
fõ ig.-ja
8500 Pá pa,
Jó kai u. 5-9

Köz pi. Lab.
osz tály ve ze tõ fõ or vos

- or vos/kl.-ai lab.-i
vizsgála tok szv.,
- leg alább 3 éves sz.gy.,
- vez.gy.,
- kül föl dön szer zett d. 
ese tén ho no sí tás,
- cs: ön élet rajz,
- sz. pá lya fu tás,
- tud. pub li ká ci ók jegy zé ke
és a megpályá zott ál lás sal
kapcsola tos ve ze tõi 
el képzelé sek,
- orv. d.-t, szv.-t tartal ma zó 
ira tok és a kö te le zõ fo lya -
ma tos to vább képzé si idõ -
szak tel je sí té sét igazoló
ok irat má so la ta,
- OONY-ba tör tént felvé tel
iga zo lá sá nak má solata,
- 3 hó nap nál 
nem ré gebbi e.b.,
- nyi lat ko zat a pályáza ti
anyag el bí rá lásában részt -
ve võk betekin té si jo gá ról

- b: meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 na pon be lül,
- az ál lás a pá lyá zat el bí -
rálását kö ve tõ en azon nal
be tölthe tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Vö rös Ibo lya fõ ig.-hoz
az I. cí mé re (8500 Pá pa, 
Jó kai u. 5-9.),
- t: 06 (89) 514-002

Rác ke ve Vá ros Szak or vo si Ren de lõ in té ze te in té zet ve ze tõ igaz ga tó ja (2300 Rác ke ve, Szent Ist vár tér 5.) pályáza tot
hir det Já ró be teg szak el lá tás te rü le té re Gaszt ro en te ro ló gi ai szak ren de lés ve ze té sé re rész mun ka idõben.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- szak irá nyú szak ké pe sí tés,

- ér vé nyes mû kö dé si en ge dély.
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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 nevezé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

Jut ta tá sok, egyéb in for má ció: vál lal ko zói szer zõ dés sel.

Dí ja zás: meg egye zés sze rint.

Infor má ció, je lent ke zés: dr. Cser nus Zol tán in té zet ve ze tõ igaz ga tó, 2300 Rác ke ve, Szent Ist ván tér 5. Te le fon:
06 (24) 519-201. Dr. Sza nyó Lász ló or vos-igaz ga tó 2300 Rác ke ve, Szent Ist ván tér 5. T.: 06 (24) 519-201.

Pá lyá za ti hir det mé nyek or vo si ál lá sok ra

A pá lyá za tot meg hirdetõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
megneve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Bu da pest

A Fõ vá ro si Ön kor mány zat Ká ro lyi Sán dor Kór ház és Ren de lõ in té zet (1041 Bu da pest, Nyár u. 103.) kór há zi
orvos-igaz ga tó ja pá lyá za tot hir det ana est he si o ló gia-in ten zív te rá pi ás, rönt gen, bel gyó gyász (Kar di o ló gi ai profi lú
bel osz tály ra), re ha bi li tá ci ós (Moz gás szer vi re ha bi li tá ci ós osz tály ra) szak or vos ré szé re.
Je lent ke zés: dr. Ne u mann Ti bor kór há zi or vos-igaz ga tó nál. T.: 369-8139.

Va sút egé sz ség ügyi Kht.
Bu da pes ti Eü. Köz pont
orv.-Ig.-ja
1062 Bp.,
Pod ma nicz ky u. 109.

se bész szak or vos - se bé sze ti szv.,
- leg alább 5 éves gy.,
- al kal ma zott vagy 
vál lal ko zói jogviszony

- b: 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. Zám bó Lász ló
orv.-Ig.-hoz, 
zam bol@bu da pest.va su -
teu.hu

Fõv. Ö.
Szent Im re K.
fõ ig.-ja
1115 Bp.,
Té té nyi út 12-16.

ra di o ló gus - CT, UH, rtg. jár tasság,
- cs: sz.ö.

- b: Kjt. fö lött, ki emelt
ügyele ti dí ja zás,
- ér dek lõd ni le het: Ro nyecz 
Ká roly né hu mán po li ti kai
Ig.-tól (1115 Bp., 
Té té nyi út 12-16.),
- t: 464-8795

Bu da pest XVIII. Ke rü let Pest szent lõ rinc-Pest szen tim re Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft. (1183 Bu da pest, Thö köly út 3.)
ügy ve ze tõ igaz ga tó ja pá lyá za tot hir det az aláb bi ál lás be töl té sé re.

Egy új fel nõtt há zi or vo si pra xis be töl té sé re, há zi or vo si pra xis ve ze tõt.

Fel té tel:

- er köl csi bi zo nyít vány,

- szak mai ön élet rajz,

- há zi or vo si lin cen ce vizs ga vagy szak vizs ga.

Elõny:

- bel gyó gyász vagy anesz te zi o ló gia-in ten zív te rá pi ás szak vizs ga má so la ta.

Jut ta tá sok: bér meg egye zés sze rint+ét ke zé si utal vány.

Az ál lás 2008. áp ri lis 1-jé tõl be tölt he tõ.

El sõ kör zet lét szá ma: 1200 fõ.

Pá lyá zat be nyúj tá sa: dr. Re gõs Já nos ügy ve ze tõ igaz ga tó nak (1183 Bu da pest, Thö köly út 3.)
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A pá lyá za tot meg hirdetõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
megneve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Fõv. Ö.
Jahn Fe renc Dél-Pes ti K.
orv. Ig.-ja
1220 Bp.,
Kö ves u. 1.

Ne o na to ló gi ai In tenzív
Centrum II.
ne o na to ló gus or vos
A ki ne ve zés re ke rü lõ
 szak or vos fel ada tát 
az ér vény ben lé võ
magasabb szin tû, 
il let ve intéze ti szin tû vo -
natko zó jog sza bá lyok
 és az I. Szerve ze ti 
és Mû kö dé si Sza bály za ta
ha tá rozza meg.
Az ön ál ló O.-ként mûkö dõ
Ne o na to ló gi ai In ten zív
Cent rum pro filja:
- Re gi o ná lis ko raszülött
Cent rum, mely 20 ágyas
Új szü lött részleg bõl áll.
- Szak am bu lan ci ái: kora -
szü lött utó gondozás, 
pat hologias újszülött 
kont roll, gyógy tor na
betaní tás

- orv. d.,
- ne o na to ló gi ai szv. vagy
ne o na to ló gi á ban jár tas
gyer me korvos, eset leg 
köz vetlen szv. elõtt ál ló
gyer me korvos,
- K.-i gy.,
- e: új szü lött-ko ra szü lött
in tenzív el lá tás ban szer zett
jártas ság,
- cs: sze mé lyi adatok, 
el ér hetõség,
- rész le tes sz.ö.,
- ké pe sí tést igazoló 
ok ira tok másola ta,
- OONYI má solata,
- mû kö dé si nyil vántar tás
meg újítá sá ról szó ló 
ha tá ro zat másola ta,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- nyi lat ko zat, il let ve hoz zá -
járulás, hogy a pá lyá za tot
az il letékes bi zott ság
megis mer hesse

- b: meg ál la po dás sze rint,
- h: a meg je le nés tõl s
zá mí tott 30 nap,
- a ki ne ve zés a ha tá lyos
jogszabá lyok sze rint ha tá -
ro zatlan idõ re tör té nik,
- az ál lás a pá lyá za ti el já rás 
le foly ta tá sa után azon nal
el foglal ha tó,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Dr. Le hocz ky Pé ter orv.
Ig.-hoz a K. cí mé re 
(1220 Bp., Köves u. 1.)

Se gély He lyett Esély
Alapít vány
„Tha las sa Ház” 
Pszi chiátri ai 
és Pszi cho te rá pi ás 
Re ha bilitá ci ós I.
1223 Bp.,
Jó kai Mór u. 21-23.

pszi chi á ter szakor vos
Fel ada ta: a mun kaköri le -
írás ban fog lal tak alapján,
szak irá nyú ké pesítés nek
meg fe le lõ szakor vo si tev.
vég zé se a pszi cho te rá pi ás
re ha bilitá ció kór há zi fek -
võbeteg rész le gén, nap pa li
szanató ri um ban, valamint
az am bu láns 
szak ren delésen

- pszi chi át ri ai szv.,
- e: mód szer spe ci fi kus 
pszi cho te rá pi ás kép zettség,
- cs: rész le tes önélet rajz

- b: meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- az ál lás azon nal be tölt he tõ,
- rész le tek:
www.thalassahaz.hu, ér -
dek lõdni: dr. Bez zegh Éva,
- t: 06 (1) 226-8433,
- je lent ke zés: dr. Zal ka
Zsolt, info@thalassahaz.hu
vagy dr. Bez zegh Éva,
ebezzegh@thalassahaz.hu

Ba ra nya me gye

Bács-Kis kun me gye

Har ta Nk. Képv.-test.
6326 Har ta,
Temp lom u. 68.

Fog or vo si Kör zet
fog or vos

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí tési
elõ írások nak va ló meg -
felelés,
- az ön ál ló or vo si tev.-rõl
szó ló 2000. évi II. törvény -
ben, va la mint a 18/2000.
(II. 25.) Korm. rend.-ben
rög zí tett fel té te lek be tar -
tásával a mûköd te té si jog
megszer zé se, il letve az zal
va ló ren delke zés,

- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 15 na pon be lül,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
10 na pon be lül,
- a fog lal koz ta tás for má ja:
vállal ko zá si for má ban,
- a szer zõ dés idõ tar ta ma:
ha tározat lan ide jû,
- az ál lás az el bí rá lást
követõ en - egyez te tés alap -
ján - azon nal be tölt he tõ,
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A pá lyá za tot meg hirdetõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
megneve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

- cs: 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- a pra xis mû ködteté sé re
vo nat ko zó rész le tes sz.
program,
- v.-et iga zo ló orvosi d., 
ké pe sí tés meglé tét bi zo nyí -
tó okirat vagy a fo gorvosi
szak gya kor lat foly tatásá ra
jo go sí tó ok irat hi te les
másola ta,
- fog or vo si al kalmas sá gi
vizs gá lat meg lé tét iga zo ló
ok irat,
- ön élet rajz,
- sz. élet út,
- a mû köd te té si jog 
en ge dé lye zé se felté te le i nek 
igazo lá sa, an nak 
meg szer zésére vo nat ko zó
szándéknyilat ko zat,
- hoz zá já ru lás a pályá za ti
anyag el bí rá lá sában
résztve võk nek 
a me gismerés hez

- a pra xis jog ér té ke sí té sé vel 
kap cso la to san az Ö.-tal, 
a rendelõ és a ren de lõ höz
tarto zó la kás ér té ke sí té sé -
vel kap csolato san dr. Ker -
tész Ág nes sel kell
meg állapod ni 
[t: 06 (62) 434-005, 
06 (62) 434-054],
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Har ta Köz ség pol gár mes -
teréhez az Ö. cí mé re 
(6326 Har ta, 
Templom u. 68.)
- ér dek lõd ni le het: 
06 (78) 407-002

Bé kés me gye

Bi ha rug ra Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
5538 Bi ha rug ra,
Er zsé bet u. 25.

há zi or vos
- ve gyes há zi or vo si körzet,
- Bi ha rug ra köz ség 
alapfel ada ta i nak ellátá sa
vál lal ko zói vagy kö zalkal -
ma zot ti jog vi szonyban,
- te rü le ti el lá tá si 
kö telezett ség gel,
- is ko la or vo si fel adato
k el lá tá sa,
- köz pi. ügye let ben, ké -
szen lé ti szol gá latban va ló
rész vé te li kö telezett ség

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti al kal mas ság,
- há zi or vo si szv.,
- cs: 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- v.-et iga zo ló 
okira tok 
má so la ta,
- rész le tes sz.ö.

- 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 30 nap,
- az ál lás be tölt he tõ: 
2008. IX. 1-jé tõl,
- szolg. la kás a há zi or vo si
rendelõ vel egy épü let ben
biz tosított,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Vígh Ilo na pol gár mes ter hez 
az Ö. cí mé re
(5538 Bi ha rug ra, 
Erzsébet u. 25.),
- a pá lyá zat tal kap cso la tos
infor má ció kér he tõ: Vígh
Ilo na polgár mes ter tõl,
- t/f: 06 (66) 498-295,
- e-ma il: 
bi ha rug raph@glo bo net.hu

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye

Csong rád me gye
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A pá lyá za tot meg hirdetõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
megneve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Fej ér me gye

Per ká ta Nk.
2431 Per ká ta,
Sza bad ság tér 1.

fog or vos
- a kör zet kb. 4170 fõs,
- vál lal ko zói jogviszony
ke re té ben

- 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 fel tételek meg lé te,
- cs: v.-et, szak irá nyú kép -
zett sé get iga zo ló ok ira tok
hi te les má solata,
- sz.ö.,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.

- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
Képv.-test. ülés,
- az ál lás 2008. VI. 1-jé tõl
be tölt he tõ (meg egye zés
ese tén elõbb is),
- szolg. la kás meg egye zés
sze rint biz to sí tott,
- ér dek lõ dés és pá lyá zat 
be nyúj tá sa: So mo gyi
Balázs pol gár mes ter 
(2431 Per ká ta, 
Sza bad ság tér 1.),
- t: 06 (25) 507-570,
- f: 06 (25) 507-571,
- e-ma il: per ka ta.polg -
hiv@in vi tel.hu

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye

Haj dú-Bi har me gye

He ves me gye

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

Ká tai Gá bor K.
orv.-Ig.-ja
5300 Kar cag,
Zöld fa út 48.

bel gyó gyász sza korvos (2)
bõr gyó gyász sza korvos (2)
fi zi ká lis med. re ha bi litáci ós 
szak or vos
fül-orr-gé gész sza korvos
ge ri át ria szak or vos
ne u ro ló gi ai szak or vos
oxy o ló gia-sür gõs sé gi or -
vos tan szak or vos (2)
pa to ló gus szak or vos
pszi chi át ria szak or vos (3)
re u ma to ló gia sza korvos (2)
sze mész szak or vos (2)
tü dõ gyó gyász sza korvos

- cs: e.b.,
- rész le tes ön élet rajz,
- d. és szv.biz. másola ta

- b: Kjt., va la mint 
meg beszélés sze rint,
- la kás meg be szé lés tár gya,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Dr. Ka pu si La jos
orv.-Ig.-hoz a K. cí mé re
(5300 Kar cag, 
Zöld fa út 48.)

Ko má rom-Esz ter gom me gye

Ke rék te le ki Köz ség Ön kor mány za ta, mint gesz tor Ön kor mány zat pá lyá za tot hir det Bár so nyos és Ke rék te le ki köz sé gek
te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség gel mû kö dõ ve gyes há zi or vo si kör ze te há zi or vo si fel ada ta el lá tá sá ra.

Fel té te lek:

- há zi or vo si fel adat egyé ni vagy tár sas vál lal ko zói for má ban lát ha tó el,

- a fel adat el lát ás kez dõ idõ pont ja, idõ tar ta ma: 2008. jú li us 1. nap ja, ha tá ro zat lan,

- a pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a fel adat el lá tás hoz szük sé ges jog sza bá lyi fel té te lek nek, az az az 1997. évi CLIV. tv., 
a 2000. évi II. tv., a 4/2000. (II. 25.) EüM. ren de let vo nat ko zó vég zett sé gi, al kal mas sá gi és egyéb fel tétele i nek.
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A pá lyá za tot meg hirdetõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
megneve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:

- szak mai ön élet raj zot,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- vál lal ko zói for má tól füg gõ en az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány, il let ve tár sas vál lal ko zás ese tén az Ala pí tó Okirat
(alap sza bály) és a cég bí ró sá gi be jegy zést iga zo ló ok irat hi te le sí tett má so la tát, il let ve ezek ere de ti ben tör té nõ be mu ta tá sa
ese tén azok egy sze rû má so la tát,

- vég zett sé get iga zo ló egye te mi dip lomát és szak ké pe sí tést iga zo ló ok le vél hi te le sí tett má so la tát, - szük ség esetén - a 
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott há zi or vo si (kör ze ti or vo si) gya kor la tot iga zo ló ok irat(ok) hi te le sí tett másola tát,

- a mû köd te té si jog meg lé tét iga zo ló ok irat hi te le sí tett má so la tát vagy a mû köd te té si jog meg szer zé se fel té te leinek
fenn ál lá sát iga zo ló il le té kes ÁNTSZ ha tá ro za tát,

- Or vo sok Or szá gos Nyil ván tar tá sá ban va ló sze rep lés re vo nat ko zó iga zol vány hi te le sí tett má so la tát,

- egész ség ügyi szak mai al kal mas sá got iga zo ló ok ira tot.

Az ön kor mány zat szük ség ese tén Ke rék te le ki köz ség ben ön kor mány za ti la kást biz to sít.

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 be nyúj tá sá nak he lye: Ke rék te le ki Köz ség Ön kor mány za ta (2882 Ke rék te le ki, Fõ u. 21.)

A pá lyá zat tal kap cso lat ban György Ist ván pol gár mes ter ad tá jé koz ta tót. T.: 06 (34) 358-788.

El bí rá lás: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30 na pon be lül együt tes Kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen.

Va sza ry Ko los K.
orv.-Ig.-ja
2500 Esz ter gom,
Pe tõ fi S. u. 26-28.

Fül-orr-gé gé szet já ró- 
és fek võ be teg-el lá tás
szak or vos

- az ál lás tel jes vagy rész -
mun ka idõ ben be tölt he tõ,
- ér dek lõd ni le het: dr. Pák
Gá bor orv.-Ig.-tól 
a 06 (30) 274-6652-es te le -
fon szá mon

Ár pád-há zi Szent Erzsébet
Szak kór ház és R.
Ig. fõ or vo sa
2890 Ta ta,
Vár al ja u. 6.

Bel gyó gyá sza ti O.
or vos

- szk. vagy szv.-hoz 
kö zel ál ló nak

mind ket tõ höz:
- b: ki emelt,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 na pon be lül,
- az ál lá sok azon nal 
be tölthe tõk,
- la kás meg old ha tó

Kar di o ló giai, 
Re ha bilitá ci ós O.
or vos

- kar di o ló gus vagy 
reha bi li tá ci ós szk.

Nóg rád me gye

Pest me gye

Tor may Ká roly Eü.
Központ
2100 Gö döl lõ,
Pe tõ fi S. u. 1.

on ko ló gus szak or vos
- al kal ma zott ként vagy
egyé ni vál lalkozó ként (sza -
bad fog lalko zá sú or vos)

- ál ta lá nos orv. d.,
- kl.-ai on ko ló gus szk.,
- cs: sz.ö.,
- OONY-ba vé tel rõl szó ló
iga zo lás,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Sza bad fal vi And rás Ig.
fõorvos hoz az I. cí mé re
(2100 Gö döl lõ, 
Pe tõ fi S. u. 1.),
- je lent ke zés, fel vi lá go sí tás: 
06 (28) 420-655
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A pá lyá za tot meg hirdetõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
megneve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Pest Me gyei Flór Fe renc K.
fõ ig. fõ or vo sa
2143 Kis tar csa,
Sem mel we is tér 1.

Szü lé szet-Nõ gyó gyá sza ti
O.
szak or vos
(ha tá ro zott ide jû, 
he lyette sí tõ ál lás)

- szak te rü le ten szerzett
több éves ta paszta lat,
va la mennyi hez:
- cs: sz. élet utat bemuta tó
ön élet rajz,
- d. és szv.biz. másola ta

- az ál lás rész mun ka idõ ben
is be tölt he tõ,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 na pon be lül,
va la mennyi hez:
- b: Kjt. alap ján,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Bed ros J. Ró bert fõ ig.
fõorvos hoz a K. cí mé re
(2143 Kis tar csa, 
Semmel we is tér 1.),
- e-ma il:
foigtitkar@florhosp.hu

Se bé sze ti O.
ér se bész (2),
se bész

- ha si se bé szet ben jár tas ság,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül

An gi o ló gi ai
Gaszt ro en te ro ló gi ai,
Kar di o ló gi ai
Li pi do ló gi ai,
Sür gõs sé gi és ál talános
pro fi lú belgyógyá sza ti
O.-ok ra
szak or vo sok

- szak or vos je löl tek nek is - Sür gõs sé gi bel gyó gyá sza ti
O.-on mû szak be osz tás
szerin ti a mun ka rend, 
a b: kiemelt,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 15 na pon be lül

Szent end re Vá ros Eü. I.-ei
Ig. fõ or vo sa
2000 Szent end re,
Ka no nok u. 1.

rönt gen-ult ra hang 
szakor vos
He ti mun ka idõ: 30 óra

- ál ta lá nos UH jár tas ság
(nya ki ér vizsgá lat is)
- rtg.-uh. szv.,
- cs: sz.ö.

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Páz mány An na má ria Ig. 
fõorvos hoz az I. cí mé re
(2000 Szent end re, 
Ka no nok u. 1.),
- t: 06 (26) 501-440,
- e-ma il: 
szei@sze i ren de lo.hu

So mogy me gye

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

Be reg da róc Köz ség Ö.
Képv.-test.
4934 Be reg da róc,
Sza bad ság út 86/b.

Há zi or vo si Szol gá lat
(Be reg da róc, 
Sza badság út 86/b.)
há zi or vos
- köz al kal ma zot ti
jogviszony ban,
- te rü le ti el lá tá si 
kö telezett ség,

- há zi or vo si szk.,
- bün tet len elõ élet,
- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti al kal masság,
- mû kö dé si jog en gedélye -
zé si fel té te le i nek meg lé te,
- cs: ké pe sí tést és alkal mas -
sá got iga zo ló okira tok
má so la ta,

- b: Kjt. alap ján, 
meg egyezés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
15 na pon be lül,
- az ál lás az el bí rá lást
követõ en be tölt he tõ,
- szolg. la kás biz to sí tott,
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A pá lyá za tot meg hirdetõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
megneve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

- ké szen lét, ügye let 
ellátá sá ban rész vé tel köz pi. 
ügye let ben,
- is ko la or vo si el lá tás

- 1 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- sz.ö.

- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Dr. Révész Fe renc né hez,
Be reg da róc Köz ség pol -
gármes te ré hez 
(4934 Be reg da róc, 
Sza bad ság út 86/b.),
- t: 06 (20) 3524-506, vagy
06 (30) 279-5684, a pol -
gármester tõl

Nyír pa rasz nya Köz ség Ö.
Képv.-test.
4822 Nyír pa rasz nya,
Sza bad ság u. 10.

I. szá mú ve gyes 
há zi or vo si kör zet
(4822 Nyír pa rasz nya, 
Sza bad ság u. 10.)
há zi or vos
- köz pi. ügye let ben va ló
rész vé te li kö te le zett ség gel,
- köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban vagy 
vál lal ko zá si for má ban

- 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 má so la ta,
-  OONY-ba vé tel 
iga zo lá sa,
- rész le tes sz.ö.

- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 15 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ 
el sõ Képv.-test. ülé sen,
- el bí rá lás mód ja: a
Képv.-test. a pá lyá zó kat
sze mé lye sen meg kí ván ja
hall gat ni,
- az ál lás 2008. V. 1-jé tõl
be tölt he tõ,
- szolg. la kás biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: Sza bó
Já nos pol gár mes ter hez az
Ö. cí mé re (4822 Nyír pa -
rasz nya, Sza bad ság u. 23.),
- t: 06 (44) 385-175

Tar pa Ö.
Képv.-test.
4931 Tar pa,
Kos suth u. 23.

fog or vos
- vál lal ko zás ban vagy 
köz al kal ma zot ti formában

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí tés 
és az ott elõ írt egyéb
feltéte lek,
- bün tet len elõ élet,
- orv. d.,
- szv.,
- cs: sz.ö.,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- a v.-et, szak irá nyú 
kép zett sé get, egyéb 
feltéte le ket iga zo ló ok irat
hi te les má solata,

- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- az ál lás hely a pá lyá zat
 el bí rá lá sát kö ve tõ en 
be tölthe tõ,
- szolg. la kás meg old ha tó,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Tar pa Ö. cí mé re 
(4931 Tar pa, 
Kos suth út 23.), a pol gár -
mes ter hez,
- ér dek lõd ni le het 
dr. Kelemen Bé la pol gár -
mes tertõl 
a 06 (45) 488-006-os
te le fonszá mon

Tol na me gye

Dom bó vá ri Szent Lukács
Eü. Kht.
7201 Dom bó vár,
Kór ház u. 39-41.

ideg gyó gyász sza korvos
Fel ada ta: a bel gyógyásza ti
mát rix O. ideggyó gyá sza ti
részle gén és az ideg gyó -
gyá sza ti szakren de lõ ben 
a szakor vo si fel ada tok 
el lá tá sa, valamint rész vé tel
a ké szenlé ti ne u ro ló gi ai
ügye le ti el lá tás ban

- orv. d.,
- ideg gyó gyász szv.,
- bün tet len elõ élet,
va la mennyi hez:
- cs: szk.-t iga zo ló iratok
má so la ta (d., szv.),
- rész le tes sz.ö.,
- sze mé lyi ada tok

va la mennyi hez:
- b: ki emelt, meg ál la po dás
sze rint (mi ni mum a Kjt.
sze rin ti dí ja zás két szerese),
- la kás bér le ti tá mo ga tás,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- az ál lás azon nal 
be tölthetõ,

1992 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám



A pá lyá za tot meg hirdetõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
megneve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

- pá lyá za tok be nyúj tá sa,
infor má ció: dr. Ke re kes
Lász ló ügy ve ze tõ Ig. 
(7200 Dombóvár, 
Kór ház u. 39-41.),
- t: 06 (74) 564-000,
- f: 06 (74) 564-014
- e-ma il: 
kerekes.lasz lo@szlkor -
haz.hu

kar di o ló gus szakor vos
Fel ada ta: a bel gyógyásza ti
mát rix O.-on és a kar di o ló -
gi ai szak rendelõ ben szak -
orvosi fel adatok el lá tá sa

- orv. d.,
- kar di o ló gus szv., 
vagy an nak meg szer zé se 
2 éven belül, 
- bün tet len elõ élet

gyer mek gyó gyász 
szakor vos
Fel ada ta: a bel gyógyásza ti
mát rix O. gyermek gyó gyá -
sza ti részlegén és a szak -
rendelõ ben szak or vo si
felada tok el lá tá sa

- orv. d.,
- gyer mek gyó gyász szv.,
- bün tet len elõ élet

Nagy do rog Nk. Ö.
7044 Nagy do rog,
Kos suth L. u. 81.

há zi or vos
- te rü le ti el lá tá si 
kö telezett ség gel,
- vál lal ko zá si for má ban
vagy köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban,
- fel nõtt kör zet

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben fog lalt fel tételek
meg lé te,
- bün tet len elõ élet,
- cs: 1 hó nap nál nem 
ré gebbi e.b.,
- v.-et, há zi or vo si szv.
meg lé tét bi zo nyí tó oki ratok 
hi te les má so la ta,
- sz. el kép ze lé sek le írását 
is tar tal ma zó sz.ö.,
- OONY-ba vé tel rõl szó ló
iga zo lás

- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
Képv.-test. ülés,
- az ál lás 2008. V. 1.
napjától be tölt he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Dob ri Ist ván pol gár mes -
terhez az Ö. cí mé re 
(7044 Nagy do rog, 
Kos suth L. u. 81.),
- t: 06 (75) 532-020

Vas me gye

Ke me nes al jai Egyesített K.
Ig.-ja
9500 Cell dö mölk,
Nagy Sán dor tér 3.

Ke me nes al jai 
Egyesített K.
Bel gyó gyá sza ti Részleg
bel gyó gyász szak or vos

- bel gyó gyá sza ti szv., de
pá lyáz hat nak szv. elõtt ál -
lók és pá lya kezdõk is (re zi -
dens kép zés hez csatla ko zás 
meg old ha tó),
mind ket tõ höz:
- ma gyar vagy 
ho nosított orv. d.,
- kül föl di ál lam pol gárság
ese tén mun ka vállalá si 
en ge dély,
- cs: ké pe sí tést iga zo ló 
ok ira tok má so la ta,

mind ket tõ höz:
- b: Kjt., il let ve 
meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- össz kom for tos la kás
biztosí tott,
- az ál lás el bí rá lás után
azonnal be tölt he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Do bány La jos Ig.-hoz az I.
cí mé re (9500 Cell dö mölk,
Nagy Sán dor tér 3.),
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A pá lyá za tot meg hirdetõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
megneve 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 régeb bi e.b.

- in for má ció kér he tõ 
dr. Pap Ti ha mér 
bel gyó gyász fõorvos tól
sze mé lye sen vagy 
a 06 (95) 420-004-es te le -
fonszámon és dr. Grósz Pál 
orv.ig., pszi chi á ter fõ or -
vostól személye sen vagy
 a 06 (95) 445-070-es 
te le fonszámon

Ke me nes al jai 
Egyesített K.
In ta há za te lep hely
Pszi chi át ri ai 
Re ha bilitá ci ós O.
pszi chi á ter szak or vos

- pszi chi át ri ai szv. 
(ad dic to ló gia is)

- az ál lás be töl té sé hez sa ját
gk. hasz ná la ta szük sé ges

Veszp rém me gye

Ne messza lók Köz ség Ön kor mány za ta (9533 Ne messza lók, Rá kó czi u. 13.) pá lyá za tot hir det Ne messza lók, Nyá rád,
Kül sõ vat, Mar cal ger ge lyi, Vi nár köz sé gek „ve gyes” fog or vo si kör ze té nek fog or vo si ál lás he lye be töltésé re. Az ál lás a 
pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

El lá tan dó la kos ság szám: 3538 fõ.

A te vé keny ség vég zé sé nek for má ja: vál lal ko zás.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- a há zi or vo si, há zi gyer mek or vo si és fog or vo si te vé keny ség rõl szó ló 4/2000. (II. 25.) EüM ren de let ben elõ írt fel té -
te lek meg lé te,

- há zi or vo si mû kö dé si jog meg szer zé sé nek és vissza vo ná sá nak, va la mint a há zi or vo si te vé keny ség hez szüksé ges in -
gó, in gat lan va gyon és mû köd te té si jog meg szer zé sé nek hi tel feltéte le i rõl szó ló 18/2000. (II. 25.) Korm. ren de letben
elõ írt fel té te lek meg lé te.

Pá lyá zat hoz csa to lan dó mel lék le tek:

- iga zo lás OONY-ba vé tel rõl,

- vég zett sé get és szak vizs gát iga zo ló ok le ve lek hi te les má so la ta,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,

- a mû köd te té si jog meg szer zé se fel té te le i nek fenn ál lá sá ról iga zo lás,

- szak mai és sze mé lyi ön élet rajz.

Pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nést kö ve tõ 30 na pon be lül.

Pá lyá zat be nyúj tá sa az Ön kor mány zat cí mé re (9533 Ne messza lók, Rá kó czi u 13.).

To váb bi fel vi lá go sí tás kér he tõ Var ga Je nõ pol gár mes ter tõl a 06 (30) 6300-154-es te le fon szá mon.

Öskü Köz ség Ö.
Képv.-test.
8191 Öskü,
Sza bad ság tér 1.

I. Ve gyes kör zet
há zi or vos
- te rü le ti el lá tá si 
kö telezett ség gel,
- vál lal ko zói for má ban,
- kap cso ló dik hoz zá iskola -
or vo si fel ada tok el látása

- a mû kö dé si jog megszer -
zé sé re va ló jo go sultság 
a 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben és a 18/2000.
(II. 25.) Korm. rend.-ben
fog lal tak szerint,
- cs: rész le tes sz.ö.-t tartal -
ma zó sze mé lyes önélet rajz,

- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- nyug dí ja zás mi att 
me gürese dõ, de gresszió
men tes körzet pra xis jo ga 
a ha tá lyos jog sza bály 
alap ján meg vásárol ha tó,
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A pá lyá za tot meg hirdetõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
megneve 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 régeb bi e.b.,
- ké pe sí tést iga zo ló 
okira tok hi te les má solata,
- mû kö dé si jog meg szer zé se
fel té te le i nek iga zolása,
- 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
anya got meg is mer he tik

- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Gya pay Zol tán pol gár mes -
terhez a P.H. cí mé re 
(8191 Ös kû, 
Sza bad ság tér 1.),
- t: 06 (88) 588-560, 
06 (88) 588-561

Pap ke szi Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
8183 Pap ke szi,
Fõ u. 42.

há zi or vos
- ve gyes kör zet ben,
- vál lal ko zói jog vi -
szonyban,
- te rü le ti el lá tá si kö telezett -
ség gel mû kö dõ, köz pi.
ügye le ti szol gá latban 
tör té nõ részvétel lel

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben fog lalt ké pesíté si
elõ írá sok nak va ló meg-
fe le lõ és az ott, valamint 
a 2000. évi II. tv.-ben, 
a 18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõ írt egyéb 
fel tételek meg lé te,
- cs: 3 hó nap nál nem 
ré geb bi e.b.,
- v.-et, szak irá nyú képzett -
sé get iga zo ló ira tok hi te les
má so la ta,
- rész le tes sz.ö.

- h: a meg je le nés tõl
számított 15 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
Képv.-test. ülés,
- az ál lás 2008. VI. 15-tõl
betölt he tõ,
- „pra xis jog” dr. Frank 
At ti la tu laj do na,
- t: 06 (70) 320-1318,
- szolg. la kás biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Cse te Kál mán 
pol gár mes ternek cí mez ve 
a P.H. címére 
(8183 Pap ke szi, 
Fõ út 42.),
- t: 06 (88) 588-650, 
06 (88) 588-690-es szá mon 
Var gá né Má tics 
Zsu zsannát ól és Gyõr fi né
Vi rág Ir má tól

Gróf Es ter há zy K. és R.
Szak ren de lõ
fõ ig.-ja
8500 Pá pa,
Jó kai u. 5-9.

se bész szak or vos - se bész szv.,
va la mennyi hez:
- kül föl dön szer zett d. 
ese tén ho no sí tás,
- cs: ön élet rajz,
- sz. pá lya fu tás,
- orv. d.-t, szv.-t tar talmazó 
ira tok és a kö te le zõ fo lya -
ma tos to vábbkép zé si idõ -
szak tel je sí té sét igazoló
ok ira tok má solata,
- OONY-ba tör tént felvétel
iga zo lá sá nak másola ta

va la mennyi hez:
- b: meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 na pon be lül,
- az ál lás a pá lyá zat el bí -
rálását kö ve tõ en azon nal
be tölthe tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Vö rös Ibo lya fõ ig.-hoz
az I. cí mé re (8500 Pá pa, 
Jó kai u. 5-9.),
- t: 06 (89) 514-002

bel gyó gyász szak or vos (2) - bel gyó gyász szv.
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A pá lyá za tot meg hirdetõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
megneve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

szü lész-nõ gyó gyász 
szakor vos

- szü lész-nõ gyó gyász szv.

Ta pol cai Dr. De ák Je nõ
K-R. és Gyógy bar lang Kft.
ügy ve ze tõ Ig.-ja
8300 Ta pol ca,
Ady E. u. 1-3.

Bel gyó gyá sza ti 
és Króni kus 
Bel gyógyásza ti O.
bel gyó gyász szak or vos (2)

- bel gyó gyász szv. vagy
köz vet len szv. elõtt ál ló 
or vo sok nak is,
mind ket tõ höz:
- cs: sz.ö.,
- tud. tev. jegy zé ke,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,

mind ket tõ höz:
- b: meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 15 nap,
- az ál lás a pá lyá zat 
el bí rálását 
kö ve tõ en 
azon nal be tölthe tõ,

- ké pe sí tést iga zo ló 
okira tok (d. szv.biz.) 
hi te les má so la ta,
- OONYI má so la ta,
- kö te le zõ fo lya ma tos 
to vább kép zé si idõ szak 
telje sí té sét iga zo ló okirat 
má so la ta,
- hoz zá já ru lás a pá lyázati
anyag el bí rálásá ban részt -
ve võk be te kinté si jo gá hoz

- ér dek lõd ni le het: 
dr. Flórián Csa ba 
ügy ve ze tõ Ig.-tól 
a 06 (87) 412-446-os 
te le fonszámon,  tit ka -
rag@ tapolcakorhaz.hu

tü dõ gyó gyász sza korvos - tü dõ gyó gyász szv. vagy
köz vet len szv. elõtt ál ló 
or vo sok nak is,

Za la me gye

Ka ni zsai Do rottya K.
fõ ig.-ja
8800 Nagy ka ni zsa,
Sze ke res J. u. 2-8.

fül-orr-gé gész sza korvos
Fel ada ta: a mun ka kö ri
leírás ban fog lal tak alapján,
szak irá nyú ké pe sítésé nek
meg fe le lõ szak or vo si tev.
végzé se a Fül-Orr-Gé gé -
sze ti O.-on és a hoz zá 
tar to zó szakren de lé sen

va la mennyi hez:
- ál ta lá nos orv. d.,
- szak or vo si ál lás esetén
szv. meg lé te,
- cs: sz.ö.,
- orv. d., szv.biz. másolata,
- OONY-ba vé tel igazolá sa,
- be le egye zõ nyi latkozat a
pá lyá zat el bí rálásá ban
részt ve võk bete kin té si 
jo gá ról,
- mû kö dé si nyil ván tartás
meg újí tá sá ról szó ló 
határo zat,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.

va la mennyi hez:
- b: Kjt., il let ve 
meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 na pon be lül,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ 
2 hé ten be lül,
- az ál lás be töl té sé nek
idõpontja: az el bí rá lást 
kö ve tõ hó nap 1. nap já tól,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
 dr. Ko vács Jó zsef fõ -
ig.-hoz címez ve a K. cí mé -
re (8800 Nagy ka ni zsa,
Sze ke res J. u. 2-8.),
- a pá lyá zat tal kap cso lat ban 
fel vi lá go sí tás kér he tõ a fõ -
ig.-tól a 06 (93) 502-090-es 
telefon szá mon
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A pá lyá za tot meg hirdetõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
megneve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

bel gyó gyász
gaszt ro en te ro ló gus vagy
gaszt ro en te ro ló gi ai ta -
pasztalat tal ren del ke zõ
belgyógyász
Fel ada ta: a mun ka kö ri
leírás ban fog lal tak alapján,
szak irá nyú ké pe sítésé nek
meg fe le lõ sza korvo si tev.
vég zé se a Belgyó gyá sza ti
O.-on és a hoz zá tar to zó
rész le gen, já ró be teg
szakren delésen

tra u ma to ló gus sza korvos
Fel ada ta: a mun ka kö ri
leírás ban fog lal tak alapján,
szak irá nyú ké pe sítésé nek
meg fe le lõ sza korvo si tev.
vég zé se a Trauma to ló gi ai
O.-on és a hoz zá tar to zó
szak rende lé sen, va la mint
a Sürgõs sé gi O.-on

re u ma to ló gia-fi zi o te rá pia
vagy moz gás szer vi 
re ha bilitá ci ó val
ren del ke zõ sza korvos
ré szé re
Fel ada ta: a mun ka kö ri
leírás ban fog lal tak alapján,
szak irá nyú ké pe sítésé nek
meg fe le lõ sza korvo si tev.
vég zé se a Reha bi li tá ci ós
O.-on és a hoz zá tarto zó
já ró be teg szak ren de lé sen, 
az Im mu no ló gi ai
Ambulan ci án 
és a Re u matoló gi ai 
Szak ren de lé sen

Ana est he si ologia 
és In tenzív Be teg el lá tó O.
szak or vos vagy szak-
or vosjelölt ré szé re

- e: anesz te zi o ló gia és 
in ten zív te rá pi ás szv.,
oxi o ló gi ai, il let ve
 sür gõssé gi or vos ta ni szk.,
európai anesz te zi o ló gi ai
szv., kó do lá si gy., 
bron chologi ai 
ala pismere tek
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Pá lyá za ti hir det mé nyek gyógy sze ré szi, gyógy szer tá ri asszisz ten si állásokra

A pá lyá za tot meg hirde tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg nevezé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

Ká tai Gá bor K.
orv.-Ig.-ja
5301 Kar cag,
Zöld fa út 48.

gyógy sze rész (2) - gyógy sze rész d.,
- cs: rész le tes ön élet rajz,
- e.b.,
- v.-et iga zo ló 
okmányok má so la ta

- b: Kjt., va la mint
megbeszé lés sze rint,
- la kás meg be szé lés tárgya,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Ka pu si La jos
orv.-Ig.-hoz a K. cí mé re
(5301 Kar cag,
 Zöld fa út 48.)

A Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Szent Bor bá la Kór ház fõ igaz ga tó ja pá lyá za tot hir det in té ze ti
ve ze tõ fõ gyógy sze ré szi ál lás be töl té sé re:

Pá lyá za ti fel té te lek:

- gyógy sze rész tu do má nyi ka ron szer zett dip lo ma, 

- szak gyógy sze ré szi szak vizs ga,

- 10 éves szak gyógy sze ré szi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

- in téz mé nyi gyógy szer tár ban szer zett gya kor lat.

Csa to lan dó:

- vég zett sé get iga zo ló ok má nyok má so la ta,

- mû kö dé si bi zo nyít vány,

- ér vé nyes mû kö dé si nyil ván tar tás iga zo lá sa,

- GYONY-ba vé te li iga zo lá sa,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,

- szak mai és sze mé lyi ada to kat tar tal ma zó rész le tes ön élet rajz,

- 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.

Bé re zés: Kjt. il let ve meg egye zés sze rint.

A meg hir de tett ál lás pá lyá za ti ha tár ide je: a meg je le nés tõl szá mí tott 30 nap.

A pá lyá za to kat (a fen ti ek ben meg je lölt má so la tok kal, nyi lat ko za tok kal, ön élet rajz zal együtt) a fõ igaz ga tói tit kár ság ra
Ben kõ Zol tán fõ igaz ga tó hoz kér jük be nyúj ta ni. (Ta ta bá nya, Dó zsa Gy. út 77.). Te le fon: 06 (34) 515-444.

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 hirde tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg nevezé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

Apc Köz ség Ö.
3032 Apc,
Er zsé bet tér 1.

vé dõ nõ
A mun ka vég zés he lye:
3032 Apc, Kos suth út 4.

- szak irá nyú fel sõ fo kú v.,
A pá lyá zat ré sze ként
benyúj tan dó ira tok, 
iga zolások:
- cs: 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 15 nap,
- e.h.: a h. le jár tát
 kö ve tõ Képv.-test.
 ülé sen,
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A pá lyá za tot meg hirde tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg nevezé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

- fel sõ fo kú is ko lai v.-et 
iga zo ló do ku men tum
hiteles má so la ta,
- rész le tes ön élet rajz

- ha tá ro zat lan ide jû 
kö zalkal ma zot ti 
jog vi szonyban,
- tel jes mun ka idõ ben,
- az ál lás a pá lyá zat el bí -
rálását kö ve tõ en azon nal
be tölthe tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa
pos tai úton a P.H. cí mé re
(3032 Apc, Er zsé bet tér 1.)

Bod rog ha lom Köz sé gi Ö.
3987 Bod rog ha lom
Sza bad ság u. 89.

vé dõ nõ - eü. fõ is ko lai 
sza kirányú v.,
- cs: 3 hó nap nál nem 
régeb bi e.b.,
- rész le tes sz.ö.,
- d. má so lat

- b: az ál lást a Képv.-test.
vál lal ko zói jog vi szonyban
kí ván ja be töl te ni,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát 
kö ve tõ 30 nap,
- az Ö. szolg. la kást 
biz tosítani nem tud,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Var ga Já nos La jos pol -
gármes ter hez a P.H. címére 
(3987 Bod rog ha lom,
Szabad ság u. 89.),
- a bo rí té kon fel tün te tendõ: 
„Vé dõ nõi pá lyá zat”,
- t: Var ga Já nos La jos
polgár mes ter tõl, 
06 (47) 302-009

De ve cser Vá ros Ö.-ának
Képv.-test.
8460 De ve cser,
Pe tõ fi tér 1.

III. szá mú vé dõ nõi körzet
(De ve cser, Mis kei u. 1.)
vé dõ nõ

- eü. fõ is ko la vé dõ nõi 
sza kán szer zett fõ is ko lai v.,
- bün tet len elõ élet,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- v.-et iga zo ló ok irat hiteles 
má so la ta,
- pá lyá zó nyi lat ko za ta ar -
ról, hogy az el bí rá lásban
részt ve võk me gismer he tik
pá lyá za ti anyagát,
- pá lyá zó nyi lat ko za ta ar -
ról, hogy a sze mé lyét érin tõ 
kér dés tár gya lásakor nyílt
vagy zárt ülést kér

- b: Kjt. sze rint, egyéb
juttatá sok: ru há za ti költ ség -
térítés, ét ke zé si hozzájá ru -
lás, 13. ha vi il letmény,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
ren des Képv.-tes tü le ti
ülésen,
- az ál lás az el bí rá lást
követõ en azon nal 
be tölthetõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
„pá lyá zat vé dõ nõi ál lásra”
meg je lö lés sel De ve cser
 Vá ros pol gár mes te ré nek
címez ve (8460 De ve cser,
Pe tõ fi tér 1.),
- fel vi lá go sí tás az ál lás sal
kap cso lat ban De ve cser Vá -
ros pol gár mes te ré tõl kér he tõ
a 06 (88) 512-720-as
telefonszámon
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A pá lyá za tot meg hirde tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg nevezé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

Va sza ry Ko los K.
ápo lá si Ig.-ja
2500 Esz ter gom,
Pe tõ fi S. u. 26-28.

rönt gen asszisz tens - ér dek lõd ni le het: Üveges
Pé ter né ápo lá si Ig.-tól 
a 06 (30) 3484-674-es 
te le fonszá mon

Kó ka Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
2243 Kó ka,
Dó zsa Gy. út 1.

vé dõ nõ
- te rü le ti el lá tá si 
kö telezett ség gel,

- szak irá nyú fõ is ko lai v.,
- cs: 3 hó nap nál 
nem ré gebbi e.b.,
- sze mé lyes és sz.ö.,
- v.-et iga zo ló ok irat 
máso la ta

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 na pon be lül,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
30 na pon be lül, de
legkésõbb az azt kö ve tõ
Képv.-test. ülé sen,
- szolg. la kás szük ség
esetén meg old ha tó,
- az ál lás 2008. V. 1-jé tõl
be tölt he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Ju hász Il di kó pol gár mes -
terhez az Ö. cí mé re
 (2243 Kó ka, Dó zsa 
Gy. út 1.),
- t: 06 (29) 428-101

Ma kád Köz ség Képv.-test.
2322 Ma kád,
Kos suth u. 52.

Vé dõ nõi Szol gá lat
2322 Ma kád,
Sza bad ság u. 6.
vé dõ nõ
El lá tan dó te rü let: 
Ma kád és Ló rév 
községek

- szak irá nyú fel sõ fo kú v.,
- bün tet len elõ élet,
- cs: rö vid élet rajz,
- is ko lai v.-et iga zo ló
okmány vagy an nak 
hi te lesített má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- ha tá ro zat lan ide jû 
kö zalkal ma zot ti 
jog vi szony létesí té se,
- az ál lás azon nal 
be tölthetõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Ma kád köz ség pol gár -
meste ré hez az Ö. cí mé re
(2322 Ma kád, 
Kos suth u. 52.),
- to váb bi in for má ció
kérhetõ a pol gár mes ter tõl
vagy a kör jegy zõ tõl 
a 06 (24) 482-096-os 
te le fonszá mon

Me zõ csát Vá ros Ö.
Eü. Köz pont ja
I.-ve ze tõ fõ or vo sa
3450 Me zõ csát,
Hõ sök te re 33.

kör ze ti vé dõ nõ - cs: szak irá nyú fel sõ fo kú
v.-et iga zo ló do ku mentum
hi te les má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- sz. és sze mé lyes 
ön életrajz

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát 
kö ve tõ 30 nap,
- a meg bí zás kez dõ nap ja:
2008. VI. 1.,
- szolg. la kás nem biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Sis ka And rás I.-ve ze tõ
fõorvos hoz az I. cí mé re
(3450 Me zõ csát, 
Hõ sök te re 33.),
- t: 06 (49) 553-027
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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 hirde tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne vezése

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in formáci ók

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv ne ve, cí me: Bu da pest. Fõ vá ros II. Ke rü le ti Ön kor mány zat Egész ség ügyi Szol gá la ta,
1027 Bu da pest, Ka pás u. 22.

Mun ka kör meg ne ve zé se: gaz da sá gi igaz ga tó.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- Szak irá nyú (köz gaz da sá gi, - gaz dál ko dá si, - pénz ügyi-szám vi te li sza kon szer zett) egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség,

- Mi ni mum 5 éves ve ze tõi gya kor lat,

- Bün tet len elõ élet,

- Fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me ret,

- Egész ség ügyi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mas ság.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:

- Egész ség ügyi In téz mény ben szer zett gaz da sá gi ve ze tõi gya kor lat.

- Költ ség ve té si-szám vi te li gya kor lat.

- Mér leg ké pes köny ve lõi ké pe sí tés.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- A pá lyá zó rész letes szak mai ön élet raj zát.

- A gaz da sá gi igaz ga tó fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást.

- A gaz da sá gi igaz ga tói mun ka kör el lá tá sá hoz szük sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó okira tok
köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it.

- Há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó.

Mun ka vég zés he lye: Bu da pest Fõ vá ros II. ker. Ön kor mány zat Egész ség ügyi Szol gá la ta.

Bé re zés: meg egye zés sze rint.

Pá lyá zat mód ja: Fény kép pel el lá tott ön élet raj zok be nyúj tá sa az euszolgig@kapas.hu e-ma il cím re.

Be adá si ha tár idõ:

- a meg je le nés tõl szá mí tott 30 nap,

Pá lyá zat be nyúj tá sa: Dr. So ós Ág nes fõ igaz ga tó fõ or vos hoz.

Fõ vá ro si Ön kor mány zat He im Pál Gyer mek kór ház (1089 Bu da pest, Ül lõi út 86.) pá lyá za tot hir det gaz dasági
igaz ga tó mun ka kör be töl té sé re.

Fel adat: az in té zet mû kö dé sé vel össze füg gõ gaz da sá gi, pénz ügyi, mû sza ki és in téz mény-üze mel te té si, élel mezési
fel ada tok, va la mint mind ezek kel össze füg gés ben fel me rü lõ ad mi niszt ra tív fel ada tok irá nyí tá sa, el lenõr zé se.

Fel té tel:

- szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség,

- gaz da sá gi ve ze tõ gya kor lat.
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A pá lyá za tot meg hirde tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne vezése

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in formáci ók

Elõny:

- re giszt rált mér leg ké pes köny ve lõi szak ké pe sí tés,

- könyv vizs gá lói vég zett ség,

- egész ség ügyi költ ség ve té si szerv nél szer zett ta pasz ta lat.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

- a ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má so la ta,

- rész le tes szak mai ön élet rajz,

- rö vid ve ze té si és szak mai kon cep ció,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,

- nyi lat ko zat, mely sze rint a pá lyá zat tar tal mát a bí rá ló bi zott ság min den tag ja meg is mer he ti.

Bé re zés: Kjt. alap ján, meg egye zés sze rint.

Pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nést kö ve tõ 15. nap.

Pá lyá zat be nyúj tá sa: Cser né Ká ro lyi Éva mun ka ügyi osz tály ve ze tõ nek cí mez ve (1089 Bu da pest, Ül lõi út 86.)
2 pél dány ban.

Az ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en be tölt he tõ.

Fõv. Ö.
Szent Im re K.
fõ ig.-ja
1115 Bp.,
Té té nyi út 12-16.

in for ma ti kai osz tályveze tõ
A mun ka kör höz kap -
csolódó lé nye ges fel ada tok: 
a K.-i szá mí tó gé pek 
és szoft ve rek kar ban tar -
tásának fel ügye le te, 
meg szerve zé se. A szá -
mítógép-be szer zés sel, kar -
ban tar tással és fel ügye let tel 
megbízott kül sõ part ne rek -
kel va ló kap cso lat tar tás.
Rendszer gaz dai teendõk

- szak irá nyú fõ is ko la,
- vez.gy.,
- e: sz. an gol nyv.,
- Me di cal net Work Sys tem
is me ret,
- cs: sz.ö.,
- szak irá nyú v. 
hi te les má so la ta,
- nyi lat ko zat ar ról, 
hogy a pá lyá za ti anyagot
 az elbírá lás ban részt ve võk
meg is merjék,
- e.b.

- b: Kjt. fö lött, 
- h: a meg je le nés tõl
számított 15 nap,
- e.h.: a h. le jár tát köve tõ
10 na pon be lül,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa a
Hu mán po li ti kai Igaz ga tó -
ság ré szé re az I. cí mén,
- ér dek lõd ni le het: Ro nyecz 
Ká roly né humán po li ti kai
Ig.-tól (1115 Bp., 
Té té nyi út 12-16.),
- t: 464-8795

Domb egy ház Nk. Ö.
Képv.-test.
5836 Domb egy ház,
Fel sza ba du lás u. 5.

Csa lád se gí tõ Szol gá lat
csa lád gon do zó

- 1/2007. (I. 7.) SZCSM
rend. elõ írásainak fi gye -
lem be vételé vel,
- szak irá nyú v.,
- bün tet len elõ élet,
- e: sz.gy.,
- cs: 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- sz. élet utat is bemutató
ön élet rajz

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát követõ
el sõ Képv.-test. ülés,
- a meg bí zás idõ tar ta ma: 
5 év,
- az ál lás be töl té sé nek idõ -
pontját a Képv.-test. az
elbírá lás nap ján köz li,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa 
2 példány ban
„CSALÁDGONDOZÓ”
meg je lö léssel dr. Var ga 
La jos pol gár mester ré szé re
az Ö. cí mé re 
(5836 Domb egy ház,
Felsza ba du lás u. 5.),
- t: 06 (68) 432-031,
- f: 06 (68) 590-941
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He lyes bí tés

A pá lyá za ti fel hí vás az Egész ség ügyi Köz löny 2008. már ci us 6.-i szám (2008. évi 4. szá má ban) meg je lent a 1838. ol da lon.

A pá lyá za tot meg hir detõ szerv ne ve, cí me: Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Sze ge di Tu do mány -
egyetem Ál ta lá nos Or vos tud. Kar Ok ta tó Kór há za.

Mun ka hely és mun ka kör meg ne ve zé se. Onko ra di o ló gi ai Köz pont (osz tály ve ze tõ fõ or vos).

Min den fel té tel ma rad, ki vé ve az aláb bi rész mó do sul.

Pá lyá za ti fel té te lek osz lo pá ban a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek között:

kli ni kai on ko ló gia vagy su gár te rá pia,

e: egyéb kli ni kai szak ké pe sí tés.

* * *

A Ba jai Kór ház Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Ok ta tó Kór há za ál tal az Egész ség ügyi Köz löny 2008. évi 4. szá má nak
1839. ol da lán meg je len te tett Ne u ro ló gi ai Osz tály ra meg hir de tett or vos mun ka kör re vo nat ko zó pá lyá za ti ki írás he lyett
té ve sen osz tály ve ze tõ fõ or vo si  pá lyá zat je lent meg.  Hir de tõ a pá lyá za tot vissza von ta.
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FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó 2005 de cem ber kö ze pén je len tet te meg

Szá le Lász ló: Ha Is ten nem vol na   Egy ház és ál lam más fél év ti ze de a Ma gyar Köz tár sa ság ban
cí mû interjúkö te tét.

A ki ad vány õszin te be szél ge té se ket tar tal maz a ke se rû múlt ról, vi tá zó je len rõl és a be lát ha tat lan
 jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tisz te li a ta bu kat. Jó kér dé sek – töp ren gõ vá la szok. Egy ház és po li ti ka –
ered mé nyek és el lent mon dá sok. Tak ti ka és tisz tes ség. Együtt, vagy egy más el len.

Egy könyv, amely üzen hí võnek és hi tet len nek, val lá sos nak és val lás ta lan nak, egy szó val: a gon dol -
ko dó em ber nek.

A 328 ol dal ter je del mû, B/5 formátumú kö tet füg ge lé ké ben 1990-bõl és 1991-bõl két meg ha tá ro zó
tör vény, va la mint a Ma gyar or szá gon be jegy zett több mint más fél száz egy ház és vallásközösség
cím lis tá ja ta lál ha tó.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv 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.  sarkán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@mhk.hu), il let ve 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.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük Ha Is ten nem vol na   Egy ház és ál lam más fél év ti ze de a Ma gyar Köz tár sa ság -

ban cí mû ki ad ványt (ár a: 3780 Ft áfá val) .....................  pél dány ban, és kér jük jut tas sák el az aláb bi

cím 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, telefonszá ma: ................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la 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 kézhez -
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz -
forgalmi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom

On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat -
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat -
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály -
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.

Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük. Ûr lap ki töl tõ prog ra munk a gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos forma -
nyomtatványok ki töl té sé re és tá ro lá sá ra alkalmas.

(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft + áfa ¨
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft + áfa ¨
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft + áfa ¨
25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft + áfa ¨
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft + áfa ¨
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft + áfa ¨

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó nap tól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve:  ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                                        cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû köny vét

A könyv höz elõ szót dr. Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság, illetve az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke írt,
mely ben a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya kor -
la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi ki te kin -
tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a bün -
te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal ma
az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet szá mos
jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul tú ra szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la po tok, a bí -
rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti ku -
sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog rend
mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ára 3381 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv 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 Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve 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

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû, 184 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ára: 3381 forint 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adónak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás



5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2007

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.

A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté -
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá. 

A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg. 

A Köz igaz ga tá si Szem le elõ fi ze té si díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.

Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ere jé hez mér ten
hoz zá kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csö nös meg is me ré se te rén. Az új sze rû
és  hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz -
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz -
igazgatási szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya -
ma tok ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren -
del ke zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol -
gál tat hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is.  A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zet kö zi Köz löny elõ fi ze té si díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.

Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fi ze té si ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

 Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
 kérem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

 Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû  negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

 Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fi ze tés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4746, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

A meg ren de lõ (cég) ne ve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ut ca, ház szám:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren de lõ (cég) bank szám la 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 a Ma gyar
Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

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 Köz löny Lap- és Könyv 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 Köz löny Lap- és Könyv 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék.
Ter jesz tés: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245 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. 2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 31 752 Ft,
fél évre: 15 876 Ft. Egy pél dány ára: 1365 Ft. 
A pá lyá za ti hir de té sektõl el té rõ hir de té sek fel vé te le a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adónál (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.
08.0909 - Nyom ja: a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó gon do zá sá ban 2004. ja nu ár 1-jé tõl je le nik meg a
 Közbeszerzések Ta ná csá nak hi va ta los lap ja, a 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

Elõ fi ze té si dí ja 2008. fél év re: 64 260 Ft, ne gyed év re: 32 130 Ft.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány 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). Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a ki adó ügyfél szolgá latán (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.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

cí mû la pot .................  pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): ......................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................

Elõ fi ze té si díj fél év re 64 260 Ft
ne gyed év re 32 130 Ft

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

Kel te zés: ………………………………………

               ……………………………………………………
                                        cég sze rû alá írás




