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I. RÉSZ
Személyi rész
II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,
köztársasági elnöki határozatok,
kormányrendeletek és -határozatok
A Kormány
33/2008. (II. 21.) Korm.
rendelete
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó
ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl,
valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ
szolgáltatások felsorolásáról
A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 35. § (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi
C. törvény 67. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a következõ rendeletet alkotja:

1. §
(1) A Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban:
Etv.) 4/A. §-ában meghatározott információs szolgálatként, továbbá – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a
külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelõs
hatóságként elsõ fokon az Oktatási Hivatalt, másodfokon
az oktatási és kulturális minisztert jelöli ki.
(2) Az Etv. Harmadik része hatálya alá tartozó hatósági
eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésért felelõs hatóságként
a) az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében elsõ fokon az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, másodfokon az
Egészségbiztosítási Felügyeletet,
b) a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében elsõ fokon a Nemzeti
Szakképzési és Felnõttképzési Intézetet, másodfokon a
szociális és munkaügyi minisztert,
c) a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe
tartozó szabályozott szakmák esetében
ca) kereskedelmi és ipari szakterületen elsõ fokon a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt,
cb) közlekedési szakterületen elsõ fokon a Nemzeti
Közlekedési Hatóságot,
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cc) informatikai, hírközlési és postaügyi szakterületen
elsõ fokon a Nemzeti Hírközlési Hatóságot,
cd) másodfokon a gazdasági és közlekedési minisztert,
d) az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében
da) külön jogszabályban meghatározott, a mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó építészeti-mûszaki tervezési
szakterületen, területrendezési- és településtervezési szakági tervezési, valamint építésügyi szakterületen (építésügyi mûszaki szakértõ, építési mûszaki ellenõr, felelõs
mûszaki vezetõ) – a db) pontban meghatározott kivétellel – elsõ fokon a Budapesti és Pest megyei Mérnöki
Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
db) külön jogszabályban meghatározott, az építész kamarák hatáskörébe tartozó építészeti-mûszaki tervezési
szakterületen, területrendezési- és településtervezési, valamint építésügyi szakterületen (építésügyi mûszaki szakértõ,
építési mûszaki ellenõr, felelõs mûszaki vezetõ) elsõ fokon
a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar
Építész Kamarát,
dc) felvonó- és mozgólépcsõ karbantartó-szerelõ, valamint felvonó és mozgólépcsõ ellenõri tevékenység esetén
elsõ fokon a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamarát,
másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
dd) katasztrófavédelem, tûzoltóság, valamint polgári
védelem szakterületen elsõ fokon az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot, másodfokon az önkormányzati és területfejlesztési minisztert,
e) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében elsõ fokon az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget, másodfokon a környezetvédelmi
és vízügyi minisztert
jelöli ki.
(3) A Kormány az Etv. IV. fejezete hatálya alá tartozó
hatósági eljárásokban azon szakmák tekintetében, amelyek esetében a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározása
a) az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozik, elsõ
fokon az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatalt, másodfokon az Egészségbiztosítási Felügyeletet;
b) a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe
tartozik, elsõ fokon a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetet, másodfokon a szociális és munkaügyi
minisztert;
c) a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe
tartozik
ca) kereskedelmi és ipari szakterületen elsõ fokon a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt,
cb) közlekedési szakterületen elsõ fokon a Nemzeti
Közlekedési Hatóságot,
cc) informatikai, hírközlési és postaügyi szakterületen
elsõ fokon a Nemzeti Hírközlési Hatóságot,
cd) másodfokon a gazdasági és közlekedési minisztert
jelöli ki a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelõs hatóságként.
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(4) A Kormány a hazai bizonyítványokról, oklevelekrõl
és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítvány
kiállításáért felelõs hatóságként
a) az Etv. 60/A. § és – a b) pontban foglalt kivétellel – a
60/B. § hatálya alá tartozó eljárásokban elsõ fokon az Oktatási Hivatalt, másodfokon az oktatási és kulturális miniszter,
b) az Etv. 60/B. § és 60/C. § hatálya alá tartozó eljárásokban
ba) a (2) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés
a) pontja alapján elismerendõ szakmák tekintetében elsõ
fokon az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatalt, másodfokon az Egészségbiztosítási Felügyeletet,
bb) okleveles építészmérnök és okleveles építész tervezõ mûvész szakképzettség esetén elsõ fokon a Budapesti
Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát
jelöli ki.
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másodfokon az Egészségbiztosítási Felügyeletet jelöli ki.
Az eljárásban szakhatóságként közremûködik az Országos
Tisztifõorvosi Hivatal.

3. §
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül
ki:
(Külön jogszabályban foglaltak szerint a Hivatal feladatkörébe tartozik különösen)
„e) egyes, külön jogszabályban meghatározott egészségügyi tevékenység végzésére jogosító bizonyítványoknak és okleveleknek a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény szerinti elismerése, valamint a törvény alapján hatósági bizonyítványok kiállítása és elõzetes ellenõrzés végzése.”

2. §
4. §
(1) E rendelet melléklete határozza meg azon szolgáltatásnyújtások körét, amelyek esetében a szolgáltatásnyújtó
az Etv. 40. § (1) bekezdése alapján a szolgáltatásnyújtást
megelõzõen írásbeli nyilatkozattételre kötelezett, továbbá
amelyek az Etv. 41. § (1) bekezdése szerinti elõzetes ellenõrzés alá tartoznak, valamint – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – kijelöli az elõzetes ellenõrzést végzõ hatóságokat.
(2) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó – a mellékletben felsorolt – szabályozott
szakmák esetében a Kormány elõzetes ellenõrzést végzõ
hatóságként
a) a külön jogszabályban meghatározott, a mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó építészeti-mûszaki tervezési
szakterületen, területrendezési- és településtervezési szakági tervezési szakterületen, valamint építésügyi szakterületen (építésügyi mûszaki szakértõ, építési mûszaki ellenõr, felelõs mûszaki vezetõ) elsõ fokon a Budapesti és Pest
megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki
Kamarát,
b) a külön jogszabályban meghatározott, az építész kamarák hatáskörébe tartozó építészeti-mûszaki tervezési
szakterületen, területrendezési- és településtervezési szakterületen, valamint építésügyi szakterületen (építésügyi
mûszaki szakértõ, építési mûszaki ellenõr, felelõs mûszaki
vezetõ) elsõ fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát
jelöli ki.
(3) Az (1) bekezdés szerint elõzetes bejelentési kötelezettség hatálya alá tartoznak az egészségügyrõl szóló
1997. évi CLIV. tv. 3. § e) pontja szerinti egészségügyi
szolgáltatások. Ezen szolgáltatások esetében a Kormány
elõzetes ellenõrzést végzõ hatóságként elsõ fokon az
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt,

A Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes
szervek kijelölésérõl szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 3. § (3) bekezdése a következõ h) ponttal egészül
ki:
(Az országos parancsnokság feladata és hatásköre:)
„h) egyes, külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény szerinti elõzetes ellenõrzést végzi.”
5. §
A felvonók és a mozgólépcsõk építésügyi hatósági engedélyezésérõl, üzemeltetésérõl, ellenõrzésérõl és az ellenõrökrõl szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdésének harmadik mondata helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezõ személy (a továbbiakban: a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy), illetve a letelepedett jogállású személy szakképzettségének elismerését a külön jogszabályban meghatározott szerv végzi, a kérelemhez a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény VI. fejezete elõírásainak megfelelõ, a küldõ vagy származási állam illetékes hatósága által kiállított oklevél magyar nyelvû fordítását kell mellékelni.”
6. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba,
rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 4/A. §-ában „A külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismeréséért felelõs hatóságként, oktatási hivatalként” szövegrész helyébe az „Oktatási Hivatalként”
szövegrész, az R. 2/C. §-ában a „(2)” szövegrész helyébe
„(1) bekezdésének e) pontja” szövegrész lép,
b) az R. 2. § (2) bekezdése hatályát veszti,
c) hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási
szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésének b) pontja.
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(3) E rendelet kihirdetését követõ 30. napon hatályát
veszti a 3–5. §, valamint a 6. § (2) bekezdése. E bekezdés a
kihirdetést követõ 31. napon hatályát veszti.
(4) E rendelet – az Etv. rendelkezéseivel együtt – a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, az Európai Parlament
és a Tanács 2005/36/EK irányelve 7. cikk (1) és (4) bekezdésének, valamint 56. cikke (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez
Az elõzetes ellenõrzést végzõ hatóságok kijelölésérõl és az elõzetes ellenõrzési kötelezettség alá esõ
szolgáltatásokról

Sorszám

Szakmagyakorlási jogosultsággal végezhetõ tevékenység
megnevezése

Elõzetes ellenõrzést végzõ
elsõ fokú hatóságok

Elõzetes ellenõrzést végzõ
másodfokú hatóságok

1.

Építészeti-mûszaki tervezõi tevékenység

2. § (2) bekezdése
szerint

2. § (2) bekezdése
szerint

2.

Építésügyi mûszaki szakértõi tevékenység

2. § (2) bekezdése
szerint

2. § (2) bekezdése
szerint

3.

Felelõs mûszaki vezetõi tevékenység

2. § (2) bekezdése
szerint

2. § (2) bekezdése
szerint

4.

Építési mûszaki ellenõr tevékenység

2. § (2) bekezdése
szerint

2. § (2) bekezdése
szerint

5.

Felvonó- és mozgólépcsõ ellenõri tevékenység

Budapesti és Pest
megyei Mérnöki
Kamara

Magyar Mérnöki
Kamara

6.

Felvonó- és mozgólépcsõ karbantartó-szerelõ
tevékenység

Budapesti és Pest
megyei Mérnöki
Kamara

Magyar Mérnöki
Kamara

7.

Településtervezési tevékenység

2. § (2) bekezdése
szerint

2. § (2) bekezdése
szerint

8.

Területrendezési tervezési tevékenység

2. § (2) bekezdése
szerint

2. § (2) bekezdése
szerint

9.

Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi
szakértõ tevékenység

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

környezetvédelmi
és vízügyi miniszter

10.

Jövedéki ügyintézõi tevékenység

Vám- és Pénzügyõrség

pénzügyminiszter

11.

Könyvvizsgálói tevékenység

Magyar Könyvvizsgálói
Kamara

Magyar Könyvvizsgálói
Kamara

12.

Vámügynökség vezetõje, szakalkalmazottja és vámkérdésekkel foglalkozó szakág vezetõje

Vám- és Pénzügyõrség

pénzügyminiszter
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2. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló
2001. évi C. törvényben (Etv.)
meghatározott elismerési ügyekben eljáró, Kormány által kijelölt hatóságok
Elismerési eljárás megnevezése

I. fokú hatóság

II. fokú hatóság

1.

minden olyan eljárás, amely nem tartozik a
2–6. pontban felsorolt elismerési eljárások közé

Oktatási Hivatal Magyar
Ekvivalencia
és Információs Központ

oktatási és kulturális
miniszter

2.

az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmáknak az Etv. Harmadik része és
IV. fejezete szerinti elismerési eljárásai

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatal

Egészségbiztosítási
Felügyelet

3.

a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmáknak az Etv. Harmadik
része és IV. fejezete szerinti elismerési eljárásai

Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézet

szociális és munkaügyi
miniszter

4.

a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe
tartozó szabályozott szakmáknak az Etv. Harmadik
része és IV. fejezete szerinti elismerési eljárásai

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Nemzeti
Hírközlési Hatóság

gazdasági és közlekedési miniszter

5.

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmáknak az Etv. Harmadik része szerinti elismerési eljárásai

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség

környezetvédelmi
és vízügyi miniszter

6.

az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmáknak
az Etv. Harmadik része szerinti elismerési eljárásai
6.1. építésügyi (építészeti-mûszaki tervezõ, településtervezés, építésügyi mûszaki szakértõ, építési mûszaki ellenõr, felelõs mûszaki vezetõ),
valamint településrendezési és területrendezési
szakterületen (mérnöki kamarai hatáskör)

Budapesti és Pest
megyei Mérnöki
Kamara

Magyar Mérnöki Kamara

6.2. építésügyi (építészeti-mûszaki tervezõ,
településtervezés, építésügyi mûszaki szakértõ,
építési mûszaki ellenõr, felelõs mûszaki
vezetõ), valamint településrendezési és
területrendezési szakterületen (építész
kamarai hatáskör)

Budapesti Építész
Kamara

Magyar Építész Kamara

6.3. felvonó- és mozgólépcsõ karbantartó-szerelõ,
valamint felvonó- és mozgólépcsõ ellenõri tevékenység

Budapesti és Pest
megyei Mérnöki
Kamara

Magyar Mérnöki
Kamara

6.4. katasztrófavédelem, tûzoltóság, valamint polgári védelem szakterületen

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Az Etv. Harmadik része hatálya alá tartozó elismerési eljárások: az Európai Unió valamely tagállamában és az Európai
Unió valamely polgára által szerzett, képzést tanúsító okiratok elismerése
Az Etv. Negyedik fejezete hatálya alá tartozó elismerési eljárások: alap-, közép- és felsõfokú szakképesítések elismerése (nem európai uniós jog szerint)
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A Kormány
37/2008. (II. 23.) Korm.
rendelete

A Kormány
41/2008. (II. 28.) Korm.
rendelete

az egészségbiztosítási szervek és az egészségbiztosítási
szolgáltatások hatósági felügyeletével kapcsolatos
hatásköri szabályokról

az egészségbiztosítási pénztárak forgalomképes
részvényeinek értékesítésére és a pályázati eljárás
lebonyolítására igénybe vehetõ közremûködõ
kiválasztására vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány az egészségbiztosítási pénztárakról szóló
2008. évi I. törvény 172. § (1) bekezdésének g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli el:

1. §

Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi
I. törvény 172. §-a (1) bekezdésének u) és y) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva,
valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében foglalt eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdése g) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Kormány
a következõket rendeli el:
Általános rendelkezések

(1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) hatálya alá tartozó egészségbiztosítási szervek felett az Egészségbiztosítási Felügyelet gyakorolja az egészségbiztosítás
hatósági felügyeletérõl szóló 2006. évi CXVI. törvényben
(a továbbiakban: Ebftv.) 1. § (2) bekezdése a) pontjának
aa) alpontja szerinti egészségbiztosítók vonatkozásában
megállapított egészségbiztosítási hatósági felügyeleti hatásköröket.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt jogkörében az Egészségbiztosítási Felügyelet ellenõrzi az Ebtv. rendelkezéseinek
az egészségbiztosítási szervek általi betartását, e rendelkezések megsértése esetén az Ebftv.-ben foglalt intézkedéseket alkalmazza.
(3) Az Egészségbiztosítási Felügyelet ellátja az
Ebftv.-ben az egészségbiztosítási szolgáltatások vonatkozásában megállapított egészségbiztosítási hatósági felügyeleti feladatokat az (1) bekezdés szerinti egészségbiztosítási szervek és az Ebftv. szerinti egészségügyi szolgáltatók között kötött szerzõdés alapján nyújtott szolgáltatások tekintetében.

1. §
E rendelet hatálya kiterjed
a) az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi
I. törvény (a továbbiakban: Ebptv.) rendelkezései szerint
alapított egészségbiztosítási pénztár (a továbbiakban: EBP)
forgalomképes részvényeinek értékesítési eljárására, ideértve a pályázati kiírás kötelezõ tartalmi elemeit is,
b) az Ebptv. szerint alapított EBP forgalomképes részvényeinek értékesítésére irányuló pályázati eljárásban
közremûködõ személyek kiválasztására,
c) arra az EBP-re, amelynek forgalomképes részvényei
az értékesítési eljárás tárgyát képezik,
d) a nyilvános értékesítési pályázat lebonyolításával
megbízott személyre,
e) a pályázati eljárásban közremûködõ személyek kiválasztásával megbízott személyre,
f) a nyilvános értékesítési pályázat kiírójára, és
g) pályázati eljárásban közremûködõ személyek kiválasztására irányuló pályázat kiírójára.
2. §

2. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és
2009. január 1-jén hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

(1) Az e rendeletben használt fogalmakat az Ebptv.-ben
foglalt meghatározásokkal azonos módon kell értelmezni.
(2) E rendelet alkalmazásában
a) ajánlategyesítés: a többfordulós pályázat elõminõsítési fordulójában érvényes ajánlatot tett és a második fordulóban való részvételre jogot szerzett pályázók a második
fordulóban közösen benyújtott ajánlata, és ezáltal ajánlattevõi konzorcium létrehozása;
b) ajánlattevõ: a pályázati felhívás alapján ajánlatot
tevõ természetes személy, jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, illetve az együttes ajánlattétel céljából
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alapított ajánlattevõi közösség vagy más alkalmi egyesülés
(konzorcium);
c) ártárgyalás: többfordulós pályázat utolsó fordulójában az ajánlattevõk által vállalt egyenértékû feltételek
alapján történõ összehasonlíthatóságra irányuló eljárás,
melynek célja, hogy a pályázat elbírálása kizárólag az
ajánlattevõk által tett vételárajánlat alapján történhessen;
d) elõminõsítési eljárás: a többfordulós pályázat elsõ
fordulójában az ajánlattevõk teljesítõképességének, szakismeretének, alkalmasságának, illetve pénzügyi megbízhatóságának felmérését célzó eljárás, amelyben meghatározásra kerül a második fordulóban részvételre jogosult
ajánlattevõk köre;
e) kiíró: az Ebptv. rendelkezései szerinti vagyonkezelõ;
f) pályázati dokumentáció: a kiíró által készített, az
ajánlattevõ által a közzétett pályázati felhívás és az abban
meghatározott helyen, idõben és ellenérték megfizetése
ellenében, valamint titoktartási nyilatkozat aláírását követõen átvehetõ írásos dokumentum, amely a pályázati felhívásban foglalt adatokon túl tartalmazza a pályázati eljárás
részletes szabályait és az értékesítésre kerülõ társaságok
e rendeletben meghatározott adatait.
A pályázati eljárás
3. §
(1) Az EBP forgalomképes részvényeinek értékesítésére, valamint az értékesítési folyamatban közremûködõ,
a pályázati eljárás lebonyolításában részt vevõ harmadik
személy (a továbbiakban: értékesítési tanácsadó) kiválasztására az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az EBP forgalomképes részvényeinek értékesítése
és az értékesítési tanácsadó kiválasztása során, ideértve az
adásvételi, illetõleg a megbízási szerzõdés megkötését is,
a kiíró biztosítja a versenyeztetés nyilvánosságát, átláthatóságát és tisztaságát.
(3) A kiíró a versenyeztetés során valamennyi ajánlattevõ számára egyenlõ esélyt biztosít
a) az ajánlat megtételéhez szükséges információhoz
való hozzájutás, és
b) a pályázati eljárási feltételek tekintetében.
(4) A kiíró a pályázati felhívás tartalmát és az ajánlattevõk számára hozzáférhetõvé tett információk körét és tartalmát úgy határozza meg, hogy annak alapján az ajánlattevõk megfelelõ ajánlatot tehessenek, és a szabályszerûen,
idõben benyújtott pályázati ajánlatok összehasonlíthatóak
legyenek.
4. §
(1) A kiíró az EBP forgalomképes részvényeinek értékesítésére és az értékesítési tanácsadó kiválasztására
irányuló pályázati eljárás lebonyolítására harmadik személynek megbízást adhat.
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(2) A pályázati felhívás és a részletes tájékoztató tartalmáról, annak nyilvánosságra hozatalát megelõzõen a kiíró
dönt.
5. §
(1) Az EBP forgalomképes részvényeinek értékesítése
kizárólag nyílt eljárásban, nyilvános pályázat keretében
történhet.
(2) Az értékesítési tanácsadó kiválasztása kizárólag
nyílt eljárásban, nyilvános pályázat keretében történhet.
(3) A pályázat nyilvános, ha
a) az ajánlattevõk köre elõre meg nem határozható,
vagy
b) a meghatározott ajánlattevõi körbe tartozók száma
nem ismert.
6. §
(1) Az 5. § (1) bekezdése szerinti pályázat többfordulós
pályázat, amelynek elsõ fordulójában kötelezõ az elõminõsítési eljárás.
(2) A kiíró az elõminõsítési eljárásról szóló döntését az
elbírálást követõen haladéktalanul írásban közli minden
ajánlattevõvel azzal, hogy bármely ajánlattevõnek kizárólag a saját ajánlata tekintetében adható tájékoztatás.
(3) Az elõminõsítési eljárásban hozott döntést részletesen indokolni kell.

A pályázati dokumentáció
7. §
(1) A kiíró a nyilvános pályázati felhívást olyan módon
hozza nyilvánosságra, hogy az érdeklõdõk lehetõ legszélesebb köre számára legyen elérhetõ, ideértve az EGTállamban és harmadik országban székhellyel vagy lakóhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkezõ lehetséges ajánlattevõket is azzal, hogy a pályázati felhívást kötelezõ a
Pénzügyminisztérium honlapján is közzétenni.
(2) A nyilvános pályázat meghirdetésének idõpontja
a legkorábbi közzététel naptári napja.
8. §
(1) A kiíró a pályázati felhívás tartalmát az értékesítés,
illetõleg a kiválasztás körülményeitõl függõen állapítja
meg azzal, hogy kötelezõen tartalmaznia kell legalább
a) a kiíró megnevezését, székhelyét, a képviseletében
eljáró személy megnevezését, székhelyét,
b) az értékesítésre felajánlott forgalomképes részvények
darabszámát, névértékét forintban kifejezve,
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c) a pályázat célját, típusát és a pályázati fordulók számát,
valamint az elõminõsítési eljárásra való utalást,
d) az értékesítésre, illetõleg – az értékesítési tanácsadó
kiválasztására irányuló eljárás esetében emellett – a kiválasztásra vonatkozó feltételeket,
e) az ellenérték megfizetésének módját és a pályázati
biztosítékra vonatkozó szabályokat,
f) a részletes tájékoztató rendelkezésre bocsátásának
módját, helyét, idejét és ellenértékét forintban kifejezve,
g) az ajánlat benyújtásának módját, helyét és határidejét,
h) az ajánlati kötöttség idõtartamát, illetve az ennek
esetleges meghosszabbítására vonatkozó szabályokat,
i) az ajánlat érvényességének feltételeit,
j) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa,
k) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy ha
ka) a pályázaton nyertes ajánlattevõ visszalép,
kb) a szerzõdéskötés meghiúsul,
kc) a szerzõdés aláírása után a szerzõdõ fél (a korábbi
ajánlattevõ) a szerzõdésben foglaltakat nem teljesíti és
ezért a kiíró eláll, vagy
kd) a szerzõdés aláírása után a szerzõdõ felek a szerzõdést megszüntették vagy felbontották,
a kiíró a soron következõ ajánlattevõvel szerzõdést kössön vagy az ajánlati kötöttség lejárta után új pályázatot
írjon ki,
l) az ajánlattevõ szerzõdés teljesítésére való alkalmasságának megítélésére szolgáló szempontokat, valamint az
ehhez szükséges – az ajánlathoz csatolandó – eredeti dokumentumok meghatározását.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a pályázati felhívás – a kiíró mérlegelésétõl függõen – tartalmazhatja
a részletes tájékoztató bármely adatát, valamint elõírhatja
az ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok nyilvános bontását.
(3) A kiíró az (1) bekezdés f) pontja szerinti, az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidõt (a továbbiakban:
ajánlattételi határidõ) nem határozhatja meg a pályázati
felhívás közzétételétõl számított harminc napnál rövidebb
idõtartamban. Az ajánlattételi határidõt úgy kell meghatározni, hogy elegendõ idõtartam álljon rendelkezésre a
megfelelõ ajánlattételhez.
(4) A kiíró az ajánlattételi határidõt – a 9. §-ban foglaltak
megfelelõ alkalmazásával – meghosszabbíthatja.
9. §
(1) A pályázati felhívásban foglaltakat a kiíró csak kivételesen, indokolt esetben, legkésõbb a pályázat beadási
határidejét megelõzõ tizedik naptári napig – a 8. § (3) bekezdésének figyelembevételével – módosíthatja.
(2) A pályázati felhívásban foglaltak módosítása során a
módosítást a pályázati felhívással azonos módon és helyen
kell közzétenni, a 7. §-ban foglaltak megfelelõ alkalmazásával.
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10. §

A kiíró a pályázati felhívást az ajánlattételi határidõ letelte elõtt – a pályázati felhívás közzétételével megegyezõ
helyeken és módon megjelentetett közleménnyel – visszavonhatja azzal, hogy ebben az esetben a részletes tájékoztató ellenértékét a részletes tájékoztató visszaszolgáltatása
ellenében az ajánlattevõnek köteles visszafizetni.

11. §
(1) A részletes tájékoztató tartalmazza a pályázati eljárás részletes szabályait (a továbbiakban: pályázati kiírás),
valamint az EBP-re vonatkozó adatok közül legalább
a) a cégnevet, székhelyet és tevékenységi kört,
b) az alapítás idõpontját, a mûködési idõtartamot, az
alapítókat megilletõ esetleges többletjogokat,
c) a jegyzett, illetve saját tõke összegét forintban kifejezve,
d) a Magyar Állam tulajdoni részesedését,
e) a vezérigazgatóra vonatkozó adatokat (a személyes
adatok kivételével),
f) a tervezett üzleti tevékenység átfogó értékelését lehetõvé tevõ leírást,
g) a vonatkozó jogszabályi elõírásokra, illetõleg hatósági határozatokra történõ utalásokat,
h) az EBP forgalomképes részvényeinek jellegzetességeit, az azokhoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, és
i) a részvények darabszámát és névértékét.
(2) A pályázati kiírás tartalmazza:
a) az ajánlatok benyújtására vonatkozó szabályokat,
b) a kiíró által elfogadhatónak tartott legalacsonyabb
összegû ellenértéket (minimum vételár),
c) a magyar nyelv mint a pályázat hivatalos nyelvének
megjelölését,
d) a pályázati biztosíték (ajánlati biztosíték) megjelölését, rendelkezésre bocsátásának módját és határidejét, valamint a fõkötelezettséget biztosító mellékkötelezettség
(biztosítékok) fõbb tartalmi kellékeit,
e) szükség esetén a pályázat teljesítése során a személyes
közremûködés kötelezettségét,
f) az ajánlatok bontási eljárásának helyét, idõpontját,
valamint, ha a pályázatok bontása nyilvános, az erre való
utalást,
g) az ajánlatok elbírálására jogosult személy vagy testület megnevezését,
h) az ajánlatok elbírálása során alkalmazandó értékelési
szempontokat és súlyozást, a – kiíró döntésétõl függõ –
pontozásos vagy egyéb értékelési rendszert,
i) az ajánlatok elbírálásának idõpontját vagy határidejét,
j) az eredményhirdetés módját, helyét és várható idejét,
k) az ajánlattevõk értesítésének módját és határidejét,
l) az ajánlattevõ pályázatában foglaltak igazolásának
módját,
m) azokat a hiányokat, amelyek hiánypótlás keretében
nem pótolhatók, valamint a hiánypótlásra vonatkozó rendelkezéseket,
n) szükség esetén a helyszíni szemlére vonatkozó rendelkezéseket,
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o) az ártárgyalás (az ajánlat módosítása) lehetõségét,
valamint annak szabályait, és
p) a 12. §-ban foglaltak szerinti kiegészítõ tájékoztatás
igénylésének és teljesítésének módjára vonatkozó rendelkezéseket.
(3) Az értékesítési tanácsadó kiválasztására irányuló
pályázati eljárásban a részletes tájékoztató kötelezõen a
(2) bekezdés szerinti pályázati kiírást tartalmazza.
(4) A kiíró a pályázati kiírásban elõírhatja az ajánlattevõk számára adásvételi szerzõdés-tervezet mellékelését,
vagy a kiíró által a rendelkezésükre bocsátott adásvételi
szerzõdés-tervezet elfogadásáról való nyilatkozattételt.
(5) A részletes tájékoztató az ajánlattevõnek csak titoktartási nyilatkozat ellenében bocsátható rendelkezésére.
(6) A részletes tájékoztató rendelkezésre bocsátásáért
fizetendõ ellenértéket úgy kell meghatározni, hogy az értékesítési költségekre az ajánlattevõk várható számával arányosan fedezetet biztosítson.
12. §
(1) A kiíró az ajánlattevõ számára a részletes tájékoztatóban foglaltakon túl is adhat információt és lehetõvé tehet
helyszíni szemlét, ha azzal nem sérti
a) az ajánlattevõk közötti esélyegyenlõséget,
b) az ajánlatok kezelésére vonatkozó, e rendeletben
meghatározott szabályokat, és
c) az üzleti titkot.
(2) A kiíró az (1) bekezdés szerinti információ-szolgáltatásról vagy helyszíni szemlérõl haladéktalanul jegyzõkönyvet vesz fel és azt az ajánlattevõ és a kiíró aláírásával
ellátva haladéktalanul a többi ajánlattevõ rendelkezésére
bocsátja.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jegyzõkönyv tartalmazza:
a) a felvilágosítás helyét és idõpontját,
b) a részt vevõ személyek megnevezését,
c) az ajánlattevõ által kért információk megnevezését,
valamint a kiíró által az ezen ajánlattevõnek biztosított
információ, adat és egyéb szolgáltatás részletes leírását.
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(2) A kiíró a pályázaton való részvételt (az ajánlattételt)
pályázati biztosítékhoz köti.
(3) Az ajánlattevõ az ajánlatát cégjelzés nélküli, lezárt
borítékban, legalább öt példányban – ebbõl egy példányt
minden oldalon eredeti cégszerû aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással vagy a meghatalmazott aláírásával ellátva – nyújtja be az ajánlat benyújtására nyitva álló
határidõben, a megadott helyen, az adott pályázatra utaló
jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján.
(4) Ha az ajánlattevõ meghatalmazottja útján jár el, az
ajánlattevõ meghatalmazottja közokirattal vagy teljes
bizonyító erejû magánokirattal igazolja képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
(5) Együttes ajánlattétel céljából ajánlattevõi közösség
vagy más alkalmi egyesülés (konzorcium) hozható létre
azzal, hogy a pályázati eljárás, a szerzõdéskötés és a szerzõdés teljesítése során a részt vevõ tagok kötelezettsége és
felelõssége egyetemleges.
(6) Egy ajánlattevõ egy adott EBP forgalomképes részvényei tekintetében, valamint az értékesítési tanácsadó
kiválasztására irányuló pályázati eljárás keretében csak
egy ajánlatot tehet, függetlenül attól, hogy azt önállóan
vagy konzorcium tagjaként teszi.

15. §
(1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõnek
legalább
a) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására,
b) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre, és
c) értékesítésre irányuló pályázati eljárás során a forgalomképes részvények teljes vételárára vagy ellenértékére
(annak összegére), kiválasztásra irányuló pályázati eljárás
esetében a megfelelõ összegû felelõsségbiztosítási fedezet
létezésére
vonatkozó nyilatkozatát.
(2) Az ajánlattevõ köteles igazolni, hogy a pályázati
kiírásban megjelölt összegû pályázati biztosítékot az ott
megjelölt formában és módon rendelkezésre bocsátotta.

13. §
16. §
A pályázat szempontjából releváns információt a pályázaton részt vevõkkel levél, telefax, telex vagy távirat útján
kell közölni, a közlést tértivevényes levéllel, illetve az
átvételt igazoló más módon is meg kell erõsíteni.
Az ajánlattétel szabályai
14. §
(1) A kiíró a pályázati kiírásban az ajánlattétellel kapcsolatos szabályokat a (2)–(5) bekezdés és a 15–18. §-ban
foglaltak szerint határozza meg.

(1) Az ajánlattevõ a pályázati kiírásban meghatározott
idõpontig ajánlatához kötve van, kivéve, ha a kiíró
a) a megadott idõpont elõtt a pályázaton nyertes ajánlattevõvel szerzõdést köt,
b) a pályázati felhívást visszavonja, vagy
c) a pályázatot eredménytelennek minõsíti.
(2) A pályázati kiírásban hatvan napnál rövidebb idõtartamú ajánlati kötöttség nem határozható meg.
(3) Az ajánlati kötöttség idõtartamának meghatározása
során az ajánlati kötöttség kezdõ napja az ajánlatok benyújtására nyitva álló idõtartam utolsó napja.
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Az ajánlat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – az ajánlat érvényességétõl,
illetve eredményességétõl függetlenül – az ajánlattevõt
terhelik.

(3) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feltételek alapján az ajánlat lényegét nem érintõ formai ok miatti
hiányosság önként vagy a kiíró felhívására pótolható.
(4) Az ajánlat érvényességét a kiíró a hiánypótlásra rendelkezésre álló idõtartam utolsó napját követõen állapítja
meg.

18. §

20. §

17. §

(1) Az ajánlatok érkeztetése a kiíró feladata, amelynek
lebonyolítására harmadik személynek megbízást adhat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti érkeztetés során – kivéve
a (3) bekezdésben meghatározott esetet – az ajánlat átvételének idõpontját és bírálati sorszámát rá kell vezetni az
ajánlatot tartalmazó zárt borítékra, és igazolni kell az ajánlat
átvételének tényét.
(3) Ha az ajánlatokat meghatározott idõpontban kell benyújtani, akkor az érkeztetést közjegyzõ jelenlétében kell
lebonyolítani és az eljárásról közjegyzõi okiratot kell kiállíttatni.

Az ajánlat érvénytelensége
19. §
(1) Érvénytelen az ajánlat, ha
a) azt a pályázati kiírásban meghatározott határidõ után
nyújtották be,
b) biztosítékadási kötelezettség esetén a biztosítékot az
ajánlattevõ nem bocsátotta, vagy nem az elõírtaknak megfelelõen bocsátotta a kiíró rendelkezésére,
c) értékesítési eljárás esetében az ajánlatot nem az értékesítési eljárás tárgyát képezõ EBP forgalomképes részvényeinek összességére vonatkozóan, kiválasztási eljárás során az ajánlatot nem a pályázati kiírásban szereplõ feladatok
összességének elvégzésére vonatkozóan nyújtották be,
d) az ajánlat az értékesítési eljárás tárgyát képezõ forgalomképes részvények ellenértékét (vételárát), illetõleg
az értékesítési tanácsadó által elvégzendõ feladatok ellenértékét nem egyértelmûen határozta meg, azt másik ajánlattevõ ajánlatához vagy egyéb feltételhez kötötte, továbbá, ha az értékesítési eljárás esetében az ajánlott ellenérték
(vételár) az Ebptv.-ben meghatározott minimális vételár
összegét nem éri el,
e) az ajánlattevõ a pályázati eljárásra vonatkozó titoktartási szabályokat megsértette,
f) az ajánlattevõ nem tett részletes és kötelezõ erejû
jognyilatkozatot az ajánlatával kapcsolatban, vagy nem
vállalt ajánlati kötöttséget, vagy
g) az ajánlat az a)–f) pontokban foglaltakon túlmenõen
egyébként nem felel meg a pályázati kiírásban vagy a jogszabályokban foglaltaknak.
(2) Az (1) bekezdés a)–f) pontjaiban foglaltak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs.

Az érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevõ a pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem
vehet részt.
Az ajánlatok bontása és értékelése
21. §
(1) A pályázati felhívásban az ajánlatok benyújtására
meghatározott határidõben beérkezett ajánlatot tartalmazó
zárt borítékok bontása – kivéve a 25. §-ban foglalt esetet –
zárt körben történik a (2) bekezdés szerint.
(2) Az ajánlatok bontását a forgalomképes részvények
értékesítési eljárásának lebonyolításával megbízott, illetõleg az értékesítési tanácsadó kiválasztására irányuló eljárás lebonyolításával megbízott személy végzi közjegyzõ
jelenlétében.
(3) Az ajánlatok bontásáról és ismertetésérõl a forgalomképes részvények értékesítési eljárásának lebonyolításával megbízott, illetõleg az értékesítési tanácsadó kiválasztására irányuló eljárás lebonyolításával megbízott személy közjegyzõi okiratot készíttet, amelyben a közjegyzõ
a) tanúsítja, hogy az ajánlatot tartalmazó zárt borítékok
felbontása a vonatkozó szabályoknak megfelelõen történt,
b) rögzíti, hogy az ajánlat megfelelt-e a kiírás szerinti
formai, alaki követelményeknek,
c) rögzíti az ajánlat bírálati sorszámát és az ajánlatok
darabszámát,
d) rögzíti az ajánlatot tartalmazó zárt borítékok felbontásakor, illetve ismertetésekor bejelentett kifogásokat és
észrevételeket, és
e) a kiíró kérésére rögzíti, hogy a pályázat anyagából
egy példányt megõrzésre átvett.
22. §
(1) A benyújtott ajánlatokat a kiíró által kijelölt értékelõ
bizottság véleményezi és az elbírálásra vonatkozó javaslatot indokolással együtt – döntésre – a vagyonkezelõ elé
terjeszti.
(2) Az értékelõ bizottság az ajánlatok felbontása után
felvilágosítást kérhet az ajánlattevõktõl annak érdekében,
hogy az ajánlatok értékelése, illetve összehasonlítása elvégezhetõ legyen.
(3) Az értékelõ bizottság a (2) bekezdés alapján feltett
kérdéseit, illetve azokra az érintett ajánlattevõ által adott
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válaszokat az értékelõ bizottság és az ajánlattevõ írásban
rögzíti és haladéktalanul megküldi az ajánlattevõknek az
ajánlattevõre történõ utalás nélkül.
(4) Az értékelõ bizottság és a kiíró a pályázati kiírásban
meghatározott szempontok szerint megvizsgálja az ajánlattevõk alkalmasságát a szerzõdés teljesítésére, és ennek
során ellenõrizheti a csatolt dokumentumok és iratok eredetiségét.
(5) Az értékelõ bizottság az ajánlatok összehasonlítását
és rangsorolását a pályázati kiírásban meghatározott szempontok és súlyozás, vagy – a kiíró döntése szerint – pontozásos vagy egyéb értékelési rendszer alapján végzi.
(6) Az értékelõ bizottság indokolt esetben, az e rendeletben meghatározott összeférhetetlenségi és titoktartási
szabályok megfelelõ alkalmazásával, valamely kérdés
megítéléséhez független szakértõ közremûködését veheti
igénybe.
23. §
(1) A kiíró az ajánlattevõ ajánlatának lényegét nem
érintõ, formai okból hibás (hiányos) ajánlat esetében lehetõséget adhat a hiányosságok pótlására.
(2) Az ajánlat lényegét nem érintõ formai okokat, a
pótolható hiányokat, valamint a hiánypótlás határidejét a
pályázati kiírás tartalmazza azzal, hogy a hiánypótlásra
rendelkezésre álló idõtartam nem lehet kevesebb mint a
hiánypótlási felhívás kézhezvételétõl számított 3 munkanap, és nem lehet több mint 10 munkanap.
24. §
(1) Az értékelõ bizottság az ajánlatok értékelésérõl
jegyzõkönyvet (a továbbiakban: értékelési jegyzõkönyv)
készít, amely tartalmazza legalább
a) a pályázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett
ajánlatok számát,
b) a beérkezett ajánlatoknak a pályázati kiírásban közzétett szempontok szerinti részletes értékelését,
c) az értékelõ bizottság legjobb ajánlatra vonatkozó
javaslatának részletes indokait,
d) a vételár, illetõleg a megbízási díj, illetve az ajánlat
egésze értékelésének szempontjait (ideértve értékesítési
eljárás esetében a vételárat befolyásoló kötelezettségvállalásokat is),
e) az ajánlattevõk által ajánlott biztosítékok (a fõkötelezettséget biztosító mellékkötelezettségek) értékelését, és
f) a pályázati eljárás összefoglaló értékelését, az ajánlattevõk rangsorolására vonatkozó javaslatot.
(2) Az értékelési jegyzõkönyvet az értékelõ bizottság
minden tagja aláírásával hitelesíti és azt az ajánlatok bontását, illetve szükség esetén legkésõbb a hiánypótlásra rendelkezésre álló idõtartam utolsó napját követõ tizenötödik
napon megküldi a Kormány részére.
(3) Az értékelési jegyzõkönyvhöz csatolni kell a pályázati felhívást és a részletes tájékoztatót, az ajánlatok bontá-
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sáról készült jegyzõkönyv és a beérkezett ajánlatok
egy-egy eredeti példányát, valamint az értékelõ bizottság
tagjának esetleges különvéleményét.
25. §
(1) A pályázati eljárás lezárását megelõzõen, a kiíró
döntése alapján ártárgyalást lehet tartani, amelyre meg kell
hívni az érvényes ajánlatot benyújtott, az elõminõsítési
szakaszban megfelelt valamennyi ajánlattevõt.
(2) Ha a pályázati eljárás során, az ajánlattételre nyitva
álló határidõben csak egy érvényes ajánlat érkezett és az
megfelel az elõminõsítési feltételeknek, a kiíró az ajánlattevõt – az (1) bekezdésben meghatározott ártárgyalás
helyett – ajánlatának a vételár tekintetében történõ módosítására hívhatja fel.
(3) Azok az ajánlattevõk, akik az elõminõsítés során
érvényes ajánlatot tettek és ezzel jogot is szereztek a pályázat második fordulójában történõ részvételre, közös
ajánlatot is benyújthatnak, azaz ajánlattevõi közösséget
(konzorcium) hozhatnak létre.
(4) Az (1) vagy a (2) bekezdésben foglaltak szerinti eljárás során az ajánlattevõ – a kiíró által meghatározott számú
alkalommal – módosíthatja az ajánlatát, azonban a korábban ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított
ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek.
(5) Az ajánlattevõt a módosított ajánlata a 16. §-ban foglaltak szerint meghatározott idõpontig köti.
(6) Az (1) vagy a (2) bekezdésben foglaltak szerinti eljárást követõen a kiíró ismételten elvégzi az ajánlatok rangsorolását.
Az ajánlatok elbírálása
26. §
(1) Az ajánlatok elbírálásáról az értékelõ bizottság
javaslatának mérlegelésével a kiíró dönt.
(2) A mérlegelés keretében a kiíró figyelembe veszi a
24. § (3) bekezdése szerinti, az értékelõ bizottság javaslatára vonatkozó különvéleményt.
(3) Az ajánlatok közül az összességében legkedvezõbb
feltételeket kínáló, megalapozott ajánlat mellett kell dönteni, feltéve, hogy – értékesítési eljárás esetén – annak
elfogadása nem jár vagyonvesztéssel.
(4) A pályázati kiírásban közölt bírálati szempontokkal
ellentétes döntés nem hozható.
(5) Ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik, az
ajánlatokat a benyújtásra nyitva álló idõtartam utolsó napját követõ naptól számított harminc napon belül kell elbírálni.
(6) Az elbírálási határidõt a kiíró egy alkalommal legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja, azonban a meghosszabbított határidõ sem haladhatja meg a benyújtásra
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nyitva álló idõtartam utolsó napját követõ naptól számított
kilencven napot.
(7) A (6) bekezdés szerinti határidõ-meghosszabbításról
a kiíró közvetlenül írásban tájékoztatja az összes ajánlattevõt.
A pályázat eredménytelensége
27. §
(1) A kiíró a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, ha
a) nem érkezett érvényes ajánlat,
b) a benyújtott ajánlatok egyike sem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
c) a kiíró a 32. § szerint az eljárást érvénytelennek nyilvánította,
d) a legjobb érvényes ajánlat elfogadása – értékesítési
eljárás esetében – jelentõs vagyonvesztéssel járna, vagy
e) a kiíró a szerzõdés megkötésére, illetõleg teljesítésére képtelenné válik.
(2) Az érvénytelen pályázati eljárás alapján vagy az
e rendeletben foglalt szabályok megsértésével kötött szerzõdés semmis.
A pályázat eredménye
28. §
(1) A kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követõen
haladéktalanul, de legkésõbb nyolc napon belül írásban
közli valamennyi ajánlattevõvel.
(2) A kiíró a pályázat eredményét a pályázati felhívással
azonos módon és helyen teszi közzé, a 7. §-ban foglaltak
megfelelõ alkalmazásával.
A szerzõdéskötés szabályai
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Összeférhetetlenségi szabályok
30. §
(1) Az ajánlatok értékelésében és elbírálásában nem
vehet részt
a) az ajánlatot benyújtó természetes személy és annak
képviselõje, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója
és foglalkoztatója,
b) az ajánlatot benyújtó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság képviselõje, tulajdonosa,
tagja, vezetõ tisztségviselõje, alkalmazottja vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatottja,
c) annak a jogi személynek vagy jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságnak a képviselõje, vezetõ tisztségviselõje, alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben az
ajánlattevõ közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetõleg amelynek az ajánlattevõ tulajdonosa, tagja,
d) az a)–c) pontban megjelölt személyek közeli hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 685. § b) pont], és
e) akitõl bármely okból az ügy tárgyilagos megítélése
nem várható el (elfogultság).
(2) Az ajánlatok értékelésében és elbírálásában részt
vevõ haladéktalanul bejelenti a kiírónak, ha vele szemben
bármilyen összeférhetetlenségi ok áll fenn.
(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan vita áll fenn, az összeférhetetlenség kérdésében a
kiíró dönt.
(4) Ha az összeférhetetlenségi ok a kiíróra vagy a kiíró
megbízása alapján vagy képviseletében eljáró személyre
nézve áll fenn, akkor a kiíró felett munkáltatói jogokat
gyakorló személy, illetõleg a kiíró megbízása alapján vagy
képviseletében eljáró személy esetében a megbízó felettese dönt.
31. §

29. §
(1) A kiíró az EBP forgalomképes részvényeinek adásvételérõl szóló szerzõdést, illetõleg az értékesítési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerzõdést
a pályázat nyertesével köti meg.
(2) A kiíró az (1) bekezdés szerinti szerzõdést a 28. §
(1) bekezdése szerinti értesítést követõen a lehetõ legrövidebb idõn belül, de legkésõbb az értesítés kézhezvételét
követõ 30. napig köti meg.
(3) Ha a pályázaton nyertes ajánlattevõ visszalép, a
szerzõdéskötés meghiúsul, a szerzõdés aláírása után a
szerzõdõ fél (a korábbi ajánlattevõ) a szerzõdésben foglaltakat nem teljesíti és ezért a kiíró a szerzõdéstõl eláll, vagy
a szerzõdés aláírása után a szerzõdõ felek a szerzõdést
megszüntették vagy felbontották, a kiíró
a) a soron következõ ajánlattevõvel szerzõdést köthet,
vagy
b) az ajánlati kötöttség lejárta után új pályázatot írhat ki.

Ha a pályázati eljárás bármely résztvevõje összeférhetetlenséget észlel, köteles ezt a 30. § (3) bekezdése, illetõleg (4) bekezdése szerinti személynek vagy testületnek haladéktalanul bejelenteni.
A pályázat érvénytelensége
32. §
(1) A pályázati eljárás érvénytelen (és ezzel együtt eredménytelen), ha
a) a pályázat értékelése vagy elbírálása során megsértették az összeférhetetlenségi szabályokat, vagy
b) valamely ajánlattevõ az eljárás tisztaságát vagy
a többi ajánlattevõ érdekeit súlyosan sértõ cselekményt
követett el.
(2) Az érvénytelenséget a kiíró állapítja meg.

5. szám
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(3) Ha a kiíró megítélése szerint az ajánlattevõ jogszabályellenes vagy a pályázati kiírásban foglaltak szerinti
eljárást sértõ cselekménye nem sérti súlyosan a pályázati
eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevõ érdekeit, akkor
– a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítása helyett –
az adott ajánlattevõ ajánlatát nyilvánítja érvénytelennek.
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eljárás lezárásának napjától számított legalább öt évig, de
legkésõbb addig az idõpontig megõrizni, ameddig a felek
bármelyikének jogos érdeke megkívánja, azzal, hogy egyúttal azokba a jogszabály alapján ellenõrzési joggal rendelkezõ szervek részére betekintést enged.

Záró rendelkezés
Titoktartási szabályok
35. §
33. §
(1) A kiíró a pályázati eljárásra vonatkozó titoktartási
szabályokat a (2)–(5) bekezdés szerint határozza meg.
(2) Az ajánlattevõ a 29. § szerinti szerzõdéskötésig, illetõleg a 25. § (1) bekezdésében meghatározott tárgyalás
kezdetéig ajánlata tartalmát titokban tartja és a pályázati
eljárás befejezését követõen is üzleti titokként megõrzi
a kiíró által rendelkezésére bocsátott tényeket, adatokat,
információkat.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem
vonatkozik
a) a finanszírozó hitelintézetekkel,
b) konzorciális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevõkkel,
c) az ajánlattevõ meghatalmazott jogi képviselõjével, és
d) az ajánlat elkészítéséhez az ajánlattevõ által igénybe
vett, felhatalmazással rendelkezõ egyéb szakértõvel
való kapcsolatra azzal, hogy a titoktartási kötelezettség az
a)–d) pontokban meghatározott személyekre és szervezetekre, illetõleg ezek vezetõ tisztségviselõire, felügyelõ
bizottsági tagjaira és alkalmazottaira (foglalkoztatottjaira)
is kiterjed.
(4) Ha a pályázati eljárásra vonatkozó titoktartási szabályokat
a) az ajánlattevõ, vagy
b) olyan személy vagy szervezet, amely az ajánlattevõvel olyan kapcsolatban van, hogy az általa meghozott üzleti döntések hatással lehetnek az ajánlattevõ döntéseire,
vagy az ajánlattevõ döntései hatással lehetnek e személy
döntéseire,
megsértette, a kiíró az adott ajánlattevõ ajánlatát érvénytelennek nyilváníthatja.
(5) A kiíró köteles
a) a pályázatok 21. § szerinti bontásáig az ajánlattevõk
számát, és
b) az ajánlatok 26. § szerinti elbírálásig, illetõleg a
25. § (1) bekezdése szerint tárgyalás kezdetéig az ajánlatok tartalmát
titkosan kezelni, arról felvilágosítást sem a pályázaton
részt vevõknek, sem harmadik személyeknek nem ad.
34. §
A kiíró köteles az értékesítési eljárás dokumentumait
– jogszabály eltérõ rendelkezése, hiányában – a pályázati

E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
43/2008. (II. 29.) Korm.
rendelete
az egyes egészségbiztosítási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény 16. §-a (14) bekezdésének
d) pontjában, valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) és zs) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában
megállapított feladatkörében eljárva, a Kormány a következõket rendeli el:

1. §
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 361/2006.
(XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. §-a a
következõ (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az egészségügyi szolgáltatók fenntartóinak (tulajdonosainak) a Tv. 5/A. §-ának (1) bekezdése szerinti megállapodása akkor eredményezheti az egészségügyi szolgáltatók ellátási területének a régióhatáron történõ túlterjeszkedését, ha azt ellátási érdek indokolja. Az ellátási érdek fennállását az ÁNTSZ területileg illetékes regionális
szerve állapítja meg a megállapodás kézhezvételétõl számított 15 napon belül.
(8) Az ellátási területnek a Tv. 5/A. §-ának (1)–(3) bekezdése alapján történõ módosítása tárgyában az
ÁNTSZ-nek az ellátási területet átvevõ szolgáltató székhelye
szerint illetékes regionális szerve jár el. Az ellátási érdek
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fennállása, illetve az ellátási terület módosítása tárgyában
hozott határozatot meg kell küldeni az ÁNTSZ-nek az átadó
szolgáltató székhelye szerint illetékes regionális szerve
részére.”

2. §
(1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 25/A. §-ának
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az elszámolási nyilatkozatot
a) kúraszerû ellátás esetén a teljesítmény-elszámolás
szempontjából egy ellátási esetnek minõsülõ ellátás befejezésekor,
b) injekciós kúra, infúziós kúra, kötözés, gyógytorna
kezelés, fizikotherápiás kezelés esetén a teljesítményelszámolás szempontjából egy ellátási esetnek minõsülõ
ellátás befejezésekor, de legalább havonta
ki kell állítani és átadni a biztosítottnak.”
(2) Az R. 25/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:
„(6) Az egészségügyi szolgáltatónak nem kell elszámolási nyilatkozatot kiállítania és átadnia a biztosított részére
a) az ellátást követõen a beteg közvetlen jelenlétét nem
igénylõ diagnosztikai vizsgálat esetén,
b) mozgó szakorvosi szolgálat által végzett ellátás esetén,
c) szövettani vizsgálat és citológiai vizsgálat esetén.”

3. §
A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet 6. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az egészségügyi szolgáltató az R. 13/B. § (1) és
(3) bekezdése szerinti jelentéseket elsõ alkalommal
– 2008. február és március hónap vonatkozásában együttesen – 2008. április 15-ig küldi meg az Egészségbiztosítási
Felügyeletnek. A 13/B. § (7)–(8) bekezdésében foglaltakat
elsõ alkalommal a 2008. március hónap adatairól történõ
jelentés vonatkozásában kell alkalmazni.”

5. szám

(3) E rendelet 2008. május 1-jén hatályát veszti.
(4) Az e rendelet kihirdetését követõ hónap elsõ napján
a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. mellékletében a „Várólista jelentés az Egészségbiztosítási Felügyelet részére” és a „Betegfogadási listáról szóló jelentés az
Egészségbiztosítási Felügyelet részére” megjelölésû táblázatban az „Ellátást a beteg megkapta, de nem a jelentõ
intézményben (és errõl az intézmény tudomást szerzett)”,
valamint „MAS” szövegrész hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
44/2008. (II. 29.) Korm.
rendelete
az egészségügyi dokumentációt kezelõ jogutód nélküli
megszûnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó
szerv kijelölésérõl
A Kormány az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997.
évi XLVII. törvény 38. §-ának (3) bekezdése alapján, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §
A Kormány az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997.
évi XLVII. törvény 30. § (4) bekezdés b) pontja szerinti
adatkezelõként az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetet jelöli ki.

2. §
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A Vhr. 2. §-a e rendelet 1. §-ával megállapított
(7)–(8) bekezdésének rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell
azzal, hogy a határidõ számítása e rendelet hatálybalépésének napján kezdõdik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

5. szám
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III. RÉSZ
Egészségügyi miniszteri rendeletek
és utasítások
Az egészségügyi miniszter
8/2008. (III. 4.) EüM
rendelete
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 kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. § (3) bekezdésének b)–c) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján – a
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
valamint az Ebtv. 83. § (4) bekezdésének u) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
(1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ
rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban:
R1.) 1. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„c) méretváltozás: a közfinanszírozás alapjául elfogadott általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) összegét
nem tartalmazó nettó ár (a továbbiakban: ár) változatlansága mellett funkcionálisan egyenértékû, azonos termékcsaládba tartozó eszközök metrikus paramétereiben kifejezhetõ változása;”
(2) Az R1. 1. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal
egészül ki, és e bekezdés eredeti d)–h) pontjainak megjelölése e)–i) pontokra változik:
[E rendelet alkalmazásában:]
„d) méret-, illetve színváltozat: a Gtv. 32. § (1) bekezdésének aa)–ab) alpontja szerinti kérelem esetében az azonos indikációra benyújtott eszköz mûszaki paramétereiben
azonos, funkcionálisan egyenértékû, csak színben különbözõ változatai, illetve méretben, kapacitásban vagy ûrtartartalomban különbözõ változatai a már támogatott méretkategóriákban;”
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(1) Az R1. 2. § (4) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez a (11) bekezdésben
foglalt kivétellel csatolni kell”
(2) Az R1. 2. § (6) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kérelemhez csatolni kell az Orvos- és Kórháztechnikai Intézet (a továbbiakban: ORKI), vagy a Magyar Elektrotechnikai Ellenõrzõ Intézet]
„c) igazolását a Gtv. 32. §-a (1) bekezdésének bh) alpontja szerinti kérelem, valamint a Gtv. 32. §-a (1) bekezdésének aa)–ab) alpontja szerinti kérelemben foglalt méret-, illetve színváltozat benyújtása esetén a méretre, illetve színre vonatkozó adatokon kívüli paraméterekben való
azonosságról.”
(3) Az R1. 2. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) E § szerinti kérelem egy gyógyászati segédeszközre vonatkozik, kivéve a méret- és színváltozatot, valamint
a 7. számú mellékletben foglalt eszközöket.”
3. §
(1) Az R1. 4. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül
ki:
[A gyógyászati segédeszközök befogadása során az
alábbi szakmai szempontokat kell figyelembe venni:]
„i) a Gtv. 32. § (1) bekezdésének ab) alpontja esetében a
kérelmezõ kötelezettséget vállal a kölcsönzési tevékenységhez szükséges külön jogszabályban foglalt feltételek
teljesítésére, valamint arra, hogy a kölcsönzési tevékenység megkezdéséig a külön jogszabály szerinti mûködési
engedélyt az OEP-hez benyújtja.”
(2) Az R1. 4. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül
ki:
[A gyógyászati segédeszközök befogadásánál az alábbi
gazdasági szempontokat kell figyelembe venni:]
„f) a kölcsönzésbe történõ befogadás feltétele, hogy az
adott eszköz kölcsönzési díjához – a maximális (6 hónapos) kölcsönzési idõre – számított társadalombiztosítási
támogatás nem érheti el a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott árához számított társadalombiztosítási támogatás 70%-át, referenciaeszköz áránál alacsonyabb árú termék esetén a csoportra jellemzõ százalékos
mértékkel számított támogatás 70%-át.”
4. §
Az R1. 7. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (2) bekezdésben foglalt kölcsönzési díj ellenében
a szolgáltatónak biztosítania kell az eszköz szükség szerinti házhozszállítását, használatba adását, üzembe helyezését, az eszköz használatának betanítását, az eszköz
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visszaszállítását, tisztítását és fertõtlenítését, az adminisztrációt, a kapcsolattartást, valamint az eszközök javítását,
karbantartását és az eszköz pótlását.”

5. §
(1) Az R1. 8. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az OEP kizárja a társadalombiztosítási támogatásból
a gyógyászati segédeszközt, ha]
„a) jogszabály a társadalombiztosítási támogatással
rendelhetõ gyógyászati segédeszköz csoportját megszüntette;”
(2) Az R1. 8. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A társadalombiztosítási támogatásból e § alapján
kizárt eszköz a kizárást követõ két évig nem fogadható be,
kivéve a (2) bekezdés a) pontja szerinti kizárás esetét, valamint a (3) bekezdés e) pontja szerinti kizárás esetét,
amennyiben a kizárást követõen a Gtv. 32. §-a (1) bekezdésének aa)–ab) pontja alapján új kérelem kerül benyújtásra és a kérelemben megjelölt termelõi, importbeszerzési
ár alapján képzett ár szerint az eszköz nem kerülne a
(3) bekezdés e) pontja szerint kizárásra.”

6. §
Az R1. 10. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az igazgatási szolgáltatási díjat postai befizetéssel
vagy átutalással kell az OEP Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01301005-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni, melynek öszszege elsõfokú eljárás esetében]
„c) a Gtv. 32. §-a (1) bekezdésének aa), ab) és bb) alpontja szerinti kérelem esetében 700 000 Ft; a Gtv. 32. §-a
(1) bekezdésének aa)–ab) alpontja szerinti kérelem esetén
a kérelemben foglalt méret-, illetve színváltozatonként az
a) pont szerinti összeg.”

5. szám

esetében a kölcsönzési idõ egy vényen nem haladhatja
meg az egy hónapot, a légzésterápia segédeszközei esetében nem haladhatja meg a hat hónapot.
(8) Ápolási gyógyászati segédeszközök körében a kölcsönzés idõtartama egy beteg esetében tizenkét hónapon
belül minimum két hét, maximum három hónap, mely
egy alkalommal további három hónappal meghosszabbítható.”
(2) Az R1. 13. §-a következõ (12) bekezdéssel egészül
ki:
„(12) A kölcsönzött gyógyászati segédeszközt az OEP
által meghatározott felépítésû egyedi azonosítóval kell ellátni, amely a szolgáltató által vezetett eszköznyilvántartás
alapját képezi.”

8. §
(1) A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeirõl szóló
7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Gyógyászati segédeszközt forgalmazni, javítani és
kölcsönözni – az (5)–(6) bekezdésekben foglalt kivételekkel – a külön jogszabály szerinti mûködési engedéllyel
rendelkezõ, az e rendelet 2. számú mellékletének I. 1. és
I. 2. pontjában foglalt feltételeknek megfelelõ gyógyászati
segédeszköz szaküzletben lehet.”
(2) Az R2. 3. §-a a következõ (6)–(8) bekezdésekkel
egészül ki:
„(6) Külön jogszabályban foglalt ápolási gyógyászati
segédeszközt kölcsönözni az e rendelet 2. számú mellékletének III. 1–III. 3. pontjában foglalt feltételeknek megfelelõ,
külön jogszabály szerinti mûködési engedéllyel rendelkezõ
ápolási eszközt kölcsönzõ központban (a továbbiakban:
kölcsönzõ központ) lehet.
(7) Gyógyszertárban és gyógyászati segédeszköz szaküzletben a (6) bekezdés szerinti kölcsönzési tevékenység
nem végezhetõ.
(8) A kölcsönzõ központban a külön jogszabályban foglalt valamennyi társadalombiztosítási támogatással kölcsönözhetõ ápolási gyógyászati eszköztípus kölcsönzésének lehetõségét biztosítani kell.”

7. §
(1) Az R1. 13. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a § a következõ új (8) bekezdéssel egészül ki, és e § eredeti (8)–(10) bekezdéseinek
számozása (9)–(11) bekezdésekre változik:
„(7) A 9. számú melléklet szerinti kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközök támogatással történõ rendelésére
az (1)–(6) bekezdésben foglaltakat értelemszerûen alkalmazni kell. A vényen az elrendelt kölcsönzés idõtartamát
is fel kell tüntetni. Ápolási gyógyászati segédeszközök

9. §
Az R2. 6. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egészül ki,
és e § eredeti (4)–(5) bekezdéseinek számozása (5)–(6) bekezdésekre változik:
„(4) A kölcsönzött – külön jogszabály szerinti – ápolási
gyógyászati segédeszközök meghibásodása esetén
– amennyiben az eszköz helyszíni javítása nem lehetséges – a kölcsönbe adó köteles a bejelentést követõ

5. szám
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48 órán belül, a hét utolsó munkanapján érkezett bejelentés esetén a következõ hét elsõ munkanapján csereeszközt
biztosítani.”

10. §

Az R2. a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § Külön jogszabályban foglalt ápolási gyógyászati segédeszköz kölcsönbe adása esetében a 6. §-ban
foglaltakon túl a kölcsönbe adó biztosítja
a) telefonos ügyfélszolgálat mûködtetését,
b) az eszköznek a kölcsönzési igény beérkezésétõl számított 48 órán belül, a hét utolsó munkanapján érkezett bejelentés esetén a következõ hét elsõ munkanapján történõ
házhoz szállítását,
c) a beteg otthonában az eszköz üzembe helyezését és
használatának betanítását,
d) az eszköz visszaszállítását,
e) az ügyfélszolgálat keretében munkaidõben a szakmai
tanácsadást.”
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(5) A (4) bekezdés szerint közzétett információról a vakok és gyengénlátók részére szóbeli tájékoztatást kell
adni.
(6) A felügyelõség két évre visszamenõleg vizsgálhatja
a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket.
(7) A szaküzlet és a kölcsönzõ központ mûködésének
ellenõrzésére a külön jogszabályban foglaltak az irányadóak.”

12. §
Az R1. 4. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

13. §
Az R1. 8. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

14. §
Az R1. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú
melléklete lép.

11. §
15. §
Az R2. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A forgalmazónak a mûködési engedélyét a
szaküzletben és a kölcsönzõ központban kell tartania.
(2) A fogyasztó vagy meghatalmazottja a szaküzletben
és a kölcsönzõ központban szóban vagy írásban panaszt
tehet. A panaszt haladéktalanul meg kell vizsgálni.
(3) A fogyasztó írásbeli panaszát – két példányban, az
üzlet helye szerint illetékes Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) kistérségi (fõvárosi kerületi) intézete által hitelesített számozott
oldalú – vásárlók könyvében teheti meg. A vásárlók könyvét a forgalmazó köteles a szaküzletben és kölcsönzõ központban jól látható és hozzáférhetõ helyen elhelyezni.
(4) A szaküzletben és kölcsönzõ központban a fogyasztót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról,
hogy panaszával a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
központi szervén és a szaküzlet, a kölcsönzõ központ, illetve a gyártó mûhely helye szerint illetékes regionális felügyelõségeken (a továbbiakban: felügyelõség), valamint
az ÁNTSZ a szaküzlet, a kölcsönzõ központ, illetve a
gyártó mûhely helye szerint illetékes kistérségi (fõvárosi
kerületi) intézetén kívül a területi gazdasági kamarák mellett mûködõ békéltetõ testülethez is fordulhat. A tájékoztatón fel kell tüntetni e szervezetek címét és telefonszámát.
A fenti információkat nagybetûs, kontrasztos írásmóddal
is hozzáférhetõvé kell tenni.

Az R1. 10. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.

16. §
Az R2. 1. számú melléklete e rendelet 5. számú melléklete szerint módosul.

17. §
Az R2. 2. számú melléklete e rendelet 6. számú melléklete szerint módosul.

18. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követõen
indult eljárásokban, illetve a hatálybalépését követõen beváltott gyógyászati segédeszköz vények esetében kell alkalmazni.
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(2) E rendelet 4. számú mellékletével megállapított, az
R1. 10. számú mellékletében a „06 24 09 12 ISO-kódú
Lábszárcsonkra csõvázas protézisek 0–1. aktivitási szintû
amputáltak részére” csoport, a „06 24 09 15 Lábszárcsonkra csõvázas protézisek 2–3. aktivitási szintû amputáltak részére”, a „06 24 15 12 ISO-kódú Combcsonkra csõvázas
protézisek 0–1. aktivitási szintû amputáltak részére” csoport, a „06 24 15 15 ISO-kódú Combcsonkra csõvázas protézisek 2–3. aktivitási szintû amputáltak részére” csoport,
a „12 21 03 03 06 ISO-kódú Gyermek és felnõtt kerekes szék
súlyosan fogyatékos részére” csoport, a „12 21 09 ISO-kódú
Kétkezes, hátsókerék meghajtású kerekes székek (Aktív
kerekesszékek)” csoport vonatkozásában az e rendelet
szerint megállapított társadalombiztosítási támogatás kezdõnapja 2008. május 1-jénél korábbi idõpont nem lehet.
(3) E rendelet 4. számú mellékletével megállapított, az R1.
10. számú mellékletében a „06 12 09 06 03 ISO-kódú Gumiszövetes oldalsínnel” csoport, a „06 12 09 06 06 ISO-kódú
Gumiszövetes, szabályozható mozgásterjedelmû oldalsínnel, várhatóan 6 hétig tartó rögzítésre” csoport, a
„21 45 03 ISO-kódú hallójárati készülékek” csoport, a
„21 45 06 ISO-kódú fül mögötti hallókészülékek” csoport,
a „21 45 15 ISO-kódú Szemüvegszárba épített és egyéb
csontvezetéses hallásjavító készülék” csoport, a
„21 45 24 ISO-kódú Hallásjavító készülékek kiegészítõi
(egyéni fülillesztékek hallásjavító készülékekhez és a hallójárat védelméhez)” csoport, a „21 45 27 ISO-kódú Hallásjavító készülékek energiaforrásai és ezek tartozékai”
csoport, és a „21 45 30 ISO-kódú Hallásjavító készülékek
tartozékai és a hallásjavítás egyéb eszközei” csoport vonatkozásában az e rendelet szerint megállapított társadalombiztosítási támogatás kezdõnapja az e rendelet
hatálybalépését követõ 30. napnál korábbi idõpont nem
lehet.
(4) E rendelet 2008. május 31-én hatályát veszti.
Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter

5. szám

1. számú melléklet
a 8/2008. (III. 4.) EüM rendelethez
1. Az R1. 4. számú mellékletének az „A kérelem azonosító alapadatai:” címe az „1. A kérelmezõ adatai:” pontjának 1.3. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.3. A kérelmezõ – az ápolási gyógyászati segédeszközök kivételével – a gyógyászati segédeszköz kölcsönzésére való alkalmasságát [R3. 6. §] igazoló ÁNTSZ mûködési engedélye [R3. 3. § (1) bekezdés szerinti gyógyászati segédeszköz forgalmazói engedély GYS 6 szakmai
kóddal].”
2. Az R1. 4. számú mellékletének az „A kérelem azonosító alapadatai:” címének az „1. A kérelmezõ adatai:”
pontja a következõ 1.6. alponttal egészül ki:
„1.6. Ápolási gyógyászati segédeszköz kölcsönzése
esetén a kérelmezõ kötelezettséget vállal a kölcsönzési tevékenységhez szükséges, az R3. 6/A. §-ában foglalt feltételek teljesítésére, valamint arra, hogy a kölcsönzési tevékenység megkezdéséig az ÁNTSZ mûködési engedélyt az
OEP-hez benyújtja.”
3. Az R1. 4. számú mellékletének az „A kérelem azonosító alapadatai:” címének a „2. Az eszköz azonosító
adatai:” pontja a következõ 2.8. alponttal egészül ki:
„2.8. Az eszköz nettó beszerzési ára forintban:”

2. számú melléklet
a 8/2008. (III. 4.) EüM rendelethez
Az R1. 8. számú mellékletében a „T 12 15 és 12 16
MOPEDEK ÉS MOTORKERÉKPÁROK” sor helyébe a
„T 12 16 MOPEDEK ÉS MOTORKERÉKPÁROK” sor
lép.

5. szám
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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

ISO-kód

04 03
04 03 18
04 03 18 06 03

Eszköz megnevezése

Indikáció

50%

70%

85%

100%

FIX

FIX

FIX

FIX

Felírási jogosultság

LÉGZÉSTERÁPIA
SEGÉDESZKÖZEI
Oxigén egységek,
oxigén sűrítők
Oxigén
Indikáció:
Felírási jogosultság: az
koncentrátorok
krónikus
Országos Korányi TBC
obstruktív
és Pulmonológiai
légúti betegség 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

ISO-kód

12 36

Eszköz megnevezése

EMELŐ
SEGÉDESZKÖZÖK

Indikáció

50%

70%

85%

100%

FIX

FIX

FIX

FIX

Felírási jogosultság

Felírási jogosultság:
a beteget a
szakellátásban ellátó
rehabilitációs
szakorvos,
geriáter szakorvos,
illetve bármelyikük
javaslatára a háziorvos.
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ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

5. szám
50%

70%

85%

100%

FIX

FIX

FIX

FIX

Felírási jogosultság

Megjegyzés:
A MEP ellenőrző
főorvosának
ellenjegyzésével
kölcsönözhető és
hosszabbítható.
12 36 15
12 36 15 03

Rögzített emelők
Betegemelő kádhoz Indikáció:
önállóan
helyváltoztatásra*
átmenetileg
képtelen
betegek
részére.

18 12

ÁGYAK

X

Indikáció:

Felírási jogosultság:
a beteget a
szakellátásban ellátó
önállóan
helyzetváltoz- rehabilitációs
szakorvos,
tatásra**
traumatológus
átmenetileg
szakorvos,
képtelen
betegek részére gyermekgyógyász
szakorvos,
kialakult
felfekvés vagy belgyógyász szakora Braden-skála vos, onkológus
szerinti 12 pont szakorvos, geriáter
alatti esetben. szakorvos, illetve
bármelyikük
javaslatára a háziorvos.
Megjegyzés:
A MEP ellenőrző
főorvosának
ellenjegyzésével
kölcsönözhető és
hosszabbítható.

18 12 04

18 12 07

Ágyak és
lecsatolható
ágydeszkák/matrac
alátámasztó platók,
nem igazíthatók
Ágyak és
lecsatolható
ágydeszkák/matrac
alátámasztó platók,
kézi igazítással

Matraccal
együtt írható
fel.

Matraccal
együtt írható
fel.

X

Fixesítve a 18 12 04–hez
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ISO-kód

18 12 10

18 12 18
18 12 18 03
18 12 18 03

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

Eszköz megnevezése

Indikáció

Matraccal
Ágyak és
együtt írható
lecsatolható
ágydeszkák/matrac fel.
alátámasztó platók
motoros igazítással
Matracok és
matracborítások
Matracok
Felfekvési fekélyek
megelőzését
szolgáló matracok
és matracborítások

1893
50%

70%

85%

100%

FIX

FIX

FIX

FIX

Felírási jogosultság

Fixesítve a 18 12 04–hez

* Önállóan helyváltoztatásra képtelen: önállóan felülni, állni és járni képtelen.
** Önállóan helyzetváltoztatásra képtelen: önállóan ágyban megfordulni, felülni képtelen.

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

1. Az R1. 10. számú mellékletében a
„
[ISO-kód

02

Eszköz megnevezése

KÖTSZEREK

Indikáció

Felírási jogosultság

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.

50%
FIX

70%
FIX

85%
FIX

95%
FIX

100%
FIX]
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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 ISOkódú 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.
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meghaladó, de csak
a seb területének
megfelelő kötszer
írható fel.
„

szöveg lép.
2. Az R1. 10. számú mellékletében a
„
[ISO-kód

04 24 12 06

Eszköz megnevezése

Tesztcsíkok

Indikáció

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

Felírási jogosultság

50%
FIX

70%
FIX

Felírási
jogosultság:
diabetológiai
szakrendelés
szakorvosa, a
szakorvos
javaslatára
háziorvos

85%
FIX

95%
FIX

100%
FIX]

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

06 12 03 18 15

Egyedi méretvétel
alapján készített
merev betétek

06 12 03 18 18

Egyedi méretvétel
alapján készített

Indikáció

Indikáció: pes
planovalgus esetén
18 éves kor alatti
betegnek
Indikáció: pes
planus congenitus,

Felírási jogosultság

50%
FIX

Felírási
jogosultság: ortopéd
szakorvos

X

Felírási
jogosultság: ortopéd

X

70%
FIX

85%
FIX

95%
FIX

100%
FIX]

5. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
félmerev betétek

06 12 03 18 21

Egyedi méretvétel
alapján készített
variálható betétek

pes planus, pes
calcaneovalgus
esetén 18 éves kor
alatti betegnek
Indikáció: pes
planus esetén 18
éves kor alatt
betegnek

1897

szakorvos

Felírási
jogosultság: ortopéd
szakorvos

X

„

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

06 12 03 18 21

Egyedi méretvétel
alapján készített
merev betétek
Egyedi méretvétel
alapján készített
félmerev betétek
Egyedi méretvétel
alapján készített
variálható betétek

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

Felírási
jogosultság: ortopéd
szakorvos
Felírási
jogosultság: ortopéd
szakorvos

X

Felírási
jogosultság: ortopéd
szakorvos

X

X

„
szöveg lép.
4. Az R1. 10. számú mellékletében a
„
[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

06 12 09 06 03

Gumiszövetes
oldalsínnel

Indikáció:
térdízületi
instabilitás

06 12 09 06 06

Gumiszövetes,
szabályozható
mozgásterjedelmű
oldalsínnel,
várhatóan 6 hétig
tartó rögzítésre

Indikáció:
térdízületi
instabilitás
(várhatóan 6 hétig
tartó rögzítésre)

Felírási jogosultság

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

50%
FIX

70%
FIX

85%
FIX

95%
FIX

100%
FIX]

X

X

„
szövegrész helyébe a
„
06 12 09 06 03

Gumiszövetes
oldalsínnel

Indikáció:
térdízületi
instabilitás

Felírási
jogosultság: ortopéd
szakorvos,
traumatológus

X

1898
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06 12 09 06 06

Gumiszövetes,
szabályozható
mozgásterjedelmű
oldalsínnel,
várhatóan 6 hétig
tartó rögzítésre

Indikáció:
térdízületi
instabilitás
(várhatóan 6 hétig
tartó rögzítésre)

5. szám

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

X

„

szöveg lép.
5. Az R1. 10. számú melléklete a
„
[ISO-kód

12 21 03 03

Eszköz megnevezése

Gyermek és felnőtt
kerekes szék

Indikáció

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

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

50%
FIX

70%
FIX

85%
FIX

95%
FIX

100%
FIX]

X

„

szövegrészt követően a
„
12 21 03 03 03

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

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

X

5. szám
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Gyermek és felnőtt
kerekes szék
súlyosan
mozgásfogyatékos
részére

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
Indikáció:
veleszületett vagy
szerzett súlyos
mozgásfogyatékosság,
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.

1899

szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

X

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

Megjegyzés:
egy időben ültető
modul nem
finanszírozható.
„

szöveggel egészül ki.
6. Az R1. 10. számú mellékletében a
„
[ISO-kód

12 21 06

Eszköz megnevezése

Indikáció

Kétkezes,
Indikáció:
hátsókeréknagyfokú végleges
meghajtású kerekes járásnehezítettség
székek
esetén, ha a beteg
egyéb járást segítő
eszközzel hosszabb
távú
helyváltoztatásra

Felírási jogosultság

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

50%
FIX

70%
FIX

85%
FIX

95%
FIX

100%
FIX]

1900

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
képtelen

5. szám

szakorvos, sebész
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos,
traumatológus
szakorvos
„

szövegrész helyébe a
„
12 21 06

Kétkezes,
Indikáció:
hátsókeréknagyfokú végleges
meghajtású kerekes járásnehezítettség
székek (standard)
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

12 21 06

Kétkezes,
Indikáció:
hátsókeréknagyfokú végleges
meghajtású kerekes járásnehezítettség
székek
esetén, ha a beteg
egyéb járást segítő
eszközzel hosszabb
távú
helyváltoztatásra
képtelen

12 21 06 03
12 21 06 06
12 21 06 06 03

Fix
Összecsukható
Szétszedhető

Felírási jogosultság

50%
FIX

70%
FIX

85%
FIX

95%
FIX

100%
FIX]

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

Megjegyzés: *
gyermekek részére
(18 éves kor alatt
rendelhető)

X

„

szövegrészt követően a

5. szám
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1901

„
12 21 09

Kétkezes,
hátsókerékmeghajtású 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-, középfelsőfokú
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

1902
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12 21 09 03
12 21 09 06

5. szám

Fix
Összecsukható

X
X
„

szöveggel egészül ki.
8. Az R1. 10. számú mellékletében a
„
[ISO-kód

12 21 27

Eszköz megnevezése

Indikáció

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

50%
FIX

70%
FIX

85%
FIX

95%
FIX

100%
FIX]

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

5. szám
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1903

rehabilitációs
képtelen
osztályvezető
Megjegyzés: a
főorvos
vényt a beteg
lakóhelye szerint
illetékes MEP-nek
ellenjegyeznie kell,
szobai és utcai
villamos
működtetésű
kerekes szék egy
kihordási időn belül
együttesen nem
rendelhető
„

szöveg lép.
9. Az R1. 10. számú melléklete a
„
[ISO-kód

Eszköz megnevezése

18 09 27 03

Lábtartók kerekes
székhez

Indikáció

Felírási jogosultság

50%
FIX

70%
FIX

85%
FIX

95%
FIX

100%
FIX]

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-, középfelsőfokú
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

1904

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

5. szám

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

18 09 34

Háttámaszok

18 09 34 03

Háttámaszok
kerekes székhez

Indikáció

Indikáció: kerekes
székhez

Felírási jogosultság

50%
FIX

70%
FIX

85%
FIX

95%
FIX

100%
FIX]

Felírási
jogosultság: a
kerekes széket
felíró szakorvos
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

5. szám
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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-, középfelsőfokú
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, előrehátra menetre,
tengely körüli
fordulásra),
– 3–5%-os
emelkedő, lejtő,
valamint 2 cm
magas küszöb nem
jelent akadályt
számára.

1905

főorvosának
ellenjegyzésével
Megjegyzés:
Kizárólag
állapotváltozás
esetén írható fel.

„
szöveggel egészül ki.
11. Az R1. 10. számú melléklete a
„
[ISO-kód

18 09 36

Eszköz megnevezése

Székek kartámlái

Indikáció

Indikáció: kerekes
székhez

Felírási jogosultság

Felírási
jogosultság: a
kerekes széket
felíró szakorvos

50%
FIX

70%
FIX

85%
FIX

95%
FIX

100%
FIX]

1906
18 09 36 03

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Kartámaszok
kerekes székhez

5. szám
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-, középfelsőfokú
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

5. szám
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1907

– 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

06 24 09 12

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

50%
FIX

70%
FIX

85%
FIX

95%
FIX

Lábszárcsonkra
csővázas protézisek
I. verőér szűkület
miatt amputáltak
részére

100%
FIX]

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

06 24 09 15

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Lábszárcsonkra
csővázas protézisek
II. nem verőér
szűkület miatt
amputáltak részére

50%
FIX

70%
FIX

85%
FIX

95%
FIX

100%
FIX]

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
figyelembevételével 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

1908
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beltérben,
2 mobilitási szint:
Korlátozott
protézishasználat
kültérben,
3 mobilitási szint:
korlátlan
protézishasználat
beltérben és
kültérben.

5. szám

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

06 24 15 12

Eszköz megnevezése

Combcsonkra
csővázas protézisek
I. verőér szűkület
miatt amputáltak
részére

Indikáció

Felírási jogosultság

50%
FIX

70%
FIX

85%
FIX

95%
FIX

100 %
FIX]

X

„

5. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
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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

06 24 15 15

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Combcsonkra
csővázas protézisek
II. nem verőér
szűkület miatt
amputáltak részére

50%
FIX

70%
FIX

85%
FIX

95%
FIX

100%
FIX]

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
figyelembevételével 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
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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

12 16

Eszköz megnevezése

MOPEDEK ÉS
MOTORKERÉKPÁROK

Indikáció

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

50%
FIX

70%
FIX

85%
FIX

95%
FIX

100%
FIX]

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

„

szövegrész helyébe a
„
12 16

MOPEDEK ÉS
MOTORKERÉKPÁROK

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

5. szám
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kezelőszervek
működtetéséhez,
valamint meredek
emelkedőn a
hajtókarral történő
rásegítéshez

1911

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

12 16 06 03

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

50%
FIX

70%
FIX

Háromkerekű
mopedek

85%
FIX

95%
FIX

100%
FIX]

X
„

szövegrészt követően a
„
12 16 09
12 16 09 03

Négykerekű
mopedek és
motorkerékpárok
Négykerekű
mopedek

X
X
„

szöveggel egészül ki.
18. Az R1. 10. számú mellékletében a
„
[ISO-kód

21 45

Eszköz megnevezése

HALLÁSJAVÍTÓ
ESZKÖZÖK

Indikáció

Felírási jogosultság

Felírási jogosultság:
Indikáció:
audiológus
Amennyiben a
szakorvos
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

50%
FIX

70%
FIX

85%
FIX

95%
FIX

100%
FIX]

1912
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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

Felírási jogosultság:
Indikáció:
audiológus
Amennyiben a
szakorvos
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

5. szám
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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

21 45 03

hallójárati
készülékek

21450303

mélyhallójárati
készülékek
mélyhallójárati
készülékek
kis-közepes
halláscsökkenésre
mélyhallójárati
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
kézi beállítással
mélyhallójárati
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
digitális
programozhatósággal
mélyhallójárati
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
I. csoport

2145030303

214503030303

214503030306

214503030309

Indikáció

indikáció:
halláscsökkenés
javítására

Felírási jogosultság

50%
FIX

Felírási jogosultság:
audiológus
szakorvos

X

X

70%
FIX

85%
FIX

95%
FIX

100%
FIX]

1914
214503030312

214503030315

214503030318

214503030321

214503
21450303
2145030306

214503030603

214503030606

214503030609

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
mélyhallójárati
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
II. csoport
mélyhallójárati
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
III. csoport
mélyhallójárati
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
IV. csoport
mélyhallójárati
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
V. csoport
hallójárati
készülékek
mélyhallójárati
készülékek
mélyhallójárati
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
mélyhallójárati
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
kézi beállítással
mélyhallójárati
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
digitális
programozhatósággal
mélyhallójárati
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre

5. szám
X

X

X

X

X

X

X

5. szám

214503030612

214503030615

214503030618

214503030621

214503
21450303
2145030309

214503030903

214503030906

214503030909
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digitális
jelfeldolgozással,
I. csoport
mélyhallójárati
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
II. csoport
mélyhallójárati
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
III. csoport
mélyhallójárati
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
IV. csoport
mélyhallójárati
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
V. csoport
hallójárati
készülékek
mélyhallójárati
készülékek
mélyhallójárati
készülékek
hallásmaradványra
mélyhallójárati
készülékek
hallásmaradványra
analóg
jelfeldolgozással,
kézi beállítással
mélyhallójárati
készülékek
hallásmaradványra
analóg
jelfeldolgozással,
digitális
programozhatósággal
mélyhallójárati
készülékek
hallásmaradványra
digitális

1915

X

X

X

X

X

X

X

1916

214503030912

214503030915

214503030918

214503030921

214503
21450306

2145030603

214503060303

214503060306

214503060309
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jelfeldolgozással,
I. csoport
mélyhallójárati
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
II. csoport
mélyhallójárati
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
III. csoport
mélyhallójárati
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
IV. csoport
mélyhallójárati
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
V. csoport
hallójárati
készülékek
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
hallójárati és
fülkagyló
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
hallójárati és
fülkagyló
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
kézi beállítással
hallójárati és
fülkagyló
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
digitális
programozhatósággal
hallójárati és
fülkagyló

5. szám

X

X

X

X

X

X

X

5. szám
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
I. csoport
214503060312 hallójárati és
fülkagyló
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
II. csoport
1214503060315 hallójárati és
fülkagyló
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
III. csoport
214503060318 hallójárati és
fülkagyló
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
IV. csoport
214503060321 hallójárati és
fülkagyló
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
V. csoport
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
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1917

X

X

X

X

X

1918
214503060606

214503060609

214503060612

214503060615

214503060618

214503060621

214503
21450306

2145030609
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hallójárati és
fülkagyló
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
digitális
programozhatósággal
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
I. csoport
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
II. csoport
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
III. csoport
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
IV. csoport
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
V. csoport
hallójárati
készülékek
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
hallójárati és
fülkagyló

5. szám
X

X

X

X

X

X

5. szám

214503060903

214503060906

214503060909

214503060912

214503060915

214503060918

214503060921

214506
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készülékek
hallásmaradványra
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
hallásmaradványra
analóg
jelfeldolgozással,
kézi beállítással
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
hallásmaradványra
analóg
jelfeldolgozással,
digitális
programozhatósággal
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
I. csoport
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
II. csoport
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
III. csoport
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
IV. csoport
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
V. csoport
fül mögötti
hallókészülékek

1919

X

X

X

X

X

X

X

1920
21450603

2145060303

2145060306

2145060309

2145060312

2145060315

2145060318

2145060321
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fül mögötti
hallókészülékek
kis-közepes
halláscsökkenésre
fül mögötti
hallókészülékek
kis-közepes
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
kézi beállítással
fül mögötti
hallókészülékek
kis-közepes
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
digitális
programozhatósággal
fül mögötti
hallókészülékek
kis-közepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
I. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
kis-közepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
II. csoport
fül mögötti
hallókészülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
III. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
kis-közepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
IV. csoport
fül mögötti
hallókészülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
V. csoport

5. szám

X

X

X

X

X

X

X

5. szám
214506
21450606

2145060603

2145060606

2145060609

2145060612

2145060615

2145060618

2145060621
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fül mögötti
hallókészülékek
fül mögötti
hallókészülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
fül mögötti
hallókészülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
kézi beállítással
fül mögötti
hallókészülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
digitális
programozhatósággal
fül mögötti
hallókészülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
I. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
II. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
III. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
IV. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális jelfeldolgozásal, V. csoport

1921

X

X

X

X

X

X

X

1922
214506
21450609

2145060903

2145060906

2145060909

2145060912

2145060915

2145060918

2145060921

214506
21450612
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fül mögötti
hallókészülékek
fül mögötti
hallókészülékek
hallásmaradványra
fül mögötti
hallókészülékek
hallásmaradványra
analóg
jelfeldolgozással,
kézi beállítással
fül mögötti
hallókészülékek
hallásmaradványra
analóg
jelfeldolgozással,
digitális
programozhatósággal
fül mögötti
hallókészülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
I. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
II. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
III. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
IV. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
V. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
fejpánthallókészülékek
(csontvezetéses)

5. szám

X

X

X

X

X

X

X

X

5. szám
214512

21 45 15

21 45 24

21 45 24 03

21 45 24 06

21 45 24 09

21 45 24 12
21 45 27

21 45 27 03
21 45 27 03 03

21 45 27 03 06
21 45 27 03 09

21 45 27 06
21 45 27 06 03
21 45 27 06 06
21 45 27 09
21 45 27 09 03
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testen viselt
hallókészülékek
(dobozos
készülékek)
Szemüvegszárba
épített és egyéb
csontvezetéses
hallásjavító készülék
Hallásjavító
készülékek
kiegészítői (egyéni
fülillesztékek
hallásjavító
készülékekhez és a
hallójárat
védelméhez)
Illeszték típusok
testen viselt
(dobozos) vagy fül
mögött elhelyezett
készülékhez
Illeszték részelemei
(javításnak minősülő
csere esetén is)
Hallásjavító
elektronikát
tartalmazó, illetve
ahhoz közvetlenül
csatlakozó
illesztékek
Hallójárat védelmét
szolgáló illeszték
Hallásjavító
készülékek
energiaforrásai és
ezek tartozékai
Akkumulátorok
Implantátum
dobozos
processzorához
1,5 V-os
Hallásjavító
készülékhez
Implantátum
dobozos
processzorához
9 V-os
Energiaforrás
töltésellenőrzők
Akkumulátor
ellenőrző
Elem ellenőrző
Akkumulátortöltő
Akkumulátortöltő

1923
X

Indikáció:
halláscsökkenés
javítására

Felírási jogosultság:
audiológus
szakorvos

X

Indikáció:
Felírási jogosultság
hallásjavító
audiológus
készülékekhez
szakorvos
Megjegyzés: a
kihordási időre
felírható mennyiség
egyoldali ellátásra
vonatkozik
X

X

X

X
Indikáció:
Felírási jogosultság:
hallásjavító
audiológus
készülékekhez
szakorvos
Megjegyzés: 18 éves
kor alatt rendelhető.
X

X
X

X
X
X

1924
21 45 27 12
21 45 27 12 03
21 45 27 12 04

21 45 27 12 06
21 45 27 12 09
21 45 27 12 12
21 45 27 12 15
21 45 27 12 18
21 45 27 12 21

21 45 30

21 45 30 03
21 45 30 06
21 45 30 06 03
21 45 30 06 06
21 45 30 06 09
21 45 30 09

21 45 30 09 03
21 45 30 09 06
21 45 30 09 09
21 45 30 12
21 45 30 12 03
21 45 30 12 06
21 45 30 15
21 45 30 15 03
21 45 30 15 06
21 45 30 18
21 45 30 21
21 45 30 24
21 45 30 24 03
21 45 30 24 06
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Elemek
675–ös típusú
elemek
675–ös típusú
elemek
implantátumhoz
312–es típusú
elemek
13–as típusú elemek
10–es, ill. 230–as
típusú elemek
5–ös típusú elemek
R 6 típusú elemek
9 V-os elemek
MED-EL
implantátumhoz
Hallásjavító
készülékek
tartozékai és a
hallásjavítás egyéb
eszközei

Gyári illesztékek
Zsinórok
Kétpólusú
Hárompólusú
„Y” zsinórok
Szemüvegszárba
épített készülékek
tartozékai
Előrész
Vakszár
Toldalék
Csontvezetéses
hallgatók
2 pólusú vezetékkel
3 pólusú vezetékkel
Légvezetéses
hallgatók
2 pólusú vezetékkel
3 pólusú vezetékkel
Fejpántok
Szemüveg
adapterek
Audiopapucs és
zsinór
Audió papucs
Zsinór

5. szám
X
X

X
X
X
X
X
X

Indikáció:
Felírási jogosultság:
hallásjavító
audiológus
készülékekhez
szakorvos
Megjegyzés: a
kihordási időre
felírható mennyiség
egyoldali ellátásra
vonatkozik
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

5. szám
21 45 30 27
21 45 30 30
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Stetoclipek
Könyökök

1925
X
X
„

szövegrész helyébe a
„
21 45 03

hallójárati
készülékek

21450303

mélyhallójárati
készülékek
mélyhallójárati
készülékek
kis-közepes
halláscsökkenésre
mélyhallójárati
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
kézi beállítással
mélyhallójárati
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
digitális
programozhatósággal
mélyhallójárati
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
I. csoport
mélyhallójárati
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
II. csoport
mélyhallójárati
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
III. csoport
mélyhallójárati
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális

2145030303

214503030303

214503030306

214503030309

214503030312

214503030315

214503030318

indikáció:
halláscsökkenés
javítására

Felírási jogosultság:
audiológus
szakorvos

X

X
X

X

X

X

X

X

X

1926

214503030321

214503
21450303
2145030306

214503030603

214503030606

214503030609

214503030612

214503030615
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jelfeldolgozással,
IV. csoport
mélyhallójárati
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
V. csoport
hallójárati
készülékek
mélyhallójárati
készülékek
mélyhallójárati
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
mélyhallójárati
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
kézi beállítással
mélyhallójárati
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
digitális
programozhatósággal
mélyhallójárati
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
I. csoport
mélyhallójárati
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
II. csoport
mélyhallójárati
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
III. csoport

5. szám

X

X
X
X

X

X

X

X

X

5. szám
214503030618

214503030621

214503
21450303
2145030309

214503030903

214503030906

214503030909

214503030912

214503030915

214503030918
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mélyhallójárati
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
IV. csoport
mélyhallójárati
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
V. csoport
hallójárati
készülékek
mélyhallójárati
készülékek
mélyhallójárati
készülékek
hallásmaradványra
mélyhallójárati
készülékek
hallásmaradványra
analóg
jelfeldolgozással,
kézi beállítással
mélyhallójárati
készülékek
hallásmaradványra
analóg
jelfeldolgozással,
digitális
programozhatósággal
mélyhallójárati
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
I. csoport
mélyhallójárati
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
II. csoport
mélyhallójárati
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
III. csoport
mélyhallójárati
készülékek
hallásmaradványra

1927
X

X

X

X

X

X

X

X

1928

214503030921

214503
21450306

2145030603

214503060303

214503060306

214503060309

214503060312
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digitális
jelfeldolgozással,
IV. csoport
mélyhallójárati
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
V. csoport
hallójárati
készülékek
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
hallójárati és
fülkagyló
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
hallójárati és
fülkagyló
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
kézi beállítással
hallójárati és
fülkagyló
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
digitális
programozhatósággal
hallójárati és
fülkagyló
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
I. csoport
hallójárati és
fülkagyló
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
II. csoport

5. szám

X

X

X

X

X

5. szám
1214503060315 hallójárati és
fülkagyló
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
III. csoport
214503060318 hallójárati és
fülkagyló
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
IV. csoport
214503060321 hallójárati és
fülkagyló
készülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
V. csoport
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
214503060606 hallójárati és
fülkagyló
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
digitális
programozhatósággal
214503060609 hallójárati és
fülkagyló
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
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1929
X

X

X

X

X

X

1930

214503060612

214503060615

214503060618

214503060621

214503
21450306

2145030609

214503060903

214503060906
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digitális
jelfeldolgozással,
I. csoport
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
II. csoport
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
III. csoport
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
IV. csoport
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
V. csoport
hallójárati
készülékek
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
hallásmaradványra
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
hallásmaradványra
analóg
jelfeldolgozással,
kézi beállítással
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
hallásmaradványra
analóg

5. szám

X

X

X

X

X

X

5. szám

214503060909

214503060912

214503060915

214503060918

214503060921

214506
21450603

2145060303

2145060306
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jelfeldolgozással,
digitális
programozhatósággal
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
I. csoport
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
II. csoport
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
III. csoport
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
IV. csoport
hallójárati és
fülkagyló
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
V. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
fül mögötti
hallókészülékek
kis-közepes
halláscsökkenésre
fül mögötti
hallókészülékek
kis-közepes
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
kézi beállítással
fül mögötti
hallókészülékek
kis-közepes
halláscsökkenésre

1931

X

X

X

X

X

X

X

1932

2145060309

2145060312

2145060315

2145060318

2145060321

214506
21450606

2145060603

2145060606
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analóg
jelfeldolgozással,
digitális
programozhatósággal
fül mögötti
hallókészülékek
kis-közepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
I. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
kis-közepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
II. csoport
fül mögötti
hallókészülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
III. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
kis-közepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
IV. csoport
fül mögötti
hallókészülékek kisközepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
V. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
fül mögötti
hallókészülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
fül mögötti
hallókészülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
kézi beállítással
fül mögötti
hallókészülékek
nagyfokútól súlyos

5. szám

X

X

X

X

X

X

X

5. szám

2145060609

2145060612

2145060615

2145060618

2145060621

214506
21450609

2145060903

2145060906
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halláscsökkenésre
analóg
jelfeldolgozással,
digitális
programozhatósággal
fül mögötti
hallókészülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
I. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
II. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
III. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
IV. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
V. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
fül mögötti
hallókészülékek
hallásmaradványra
fül mögötti
hallókészülékek
hallásmaradványra
analóg
jelfeldolgozással,
kézi beállítással
fül mögötti
hallókészülékek
hallásmaradványra
analóg

1933

X

X

X

X

X

X

X

1934

2145060909

2145060912

2145060915

2145060918

2145060921

214506
21450612

214512

21 45 15

21 45 24
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jelfeldolgozással,
digitális
programozhatósággal
fül mögötti
hallókészülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
I. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
II. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
III. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
IV. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
V. csoport
fül mögötti
hallókészülékek
fejpánthallókészülékek
(csontvezetéses)
testen viselt
hallókészülékek
(dobozos
készülékek)
Szemüvegszárba
épített és egyéb
csontvezetéses
hallásjavító készülék
Hallásjavító
készülékek
kiegészítői (egyéni
fülillesztékek
hallásjavító
készülékekhez és a
hallójárat
védelméhez)

5. szám

X

X

X

X

X

X

X

Indikáció:
halláscsökkenés
javítására

Felírási jogosultság:
audiológus
szakorvos

Indikáció:
Felírási jogosultság
hallásjavító
audiológus
készülékekhez
szakorvos
Megjegyzés: a
kihordási időre
felírható mennyiség
egyoldali ellátásra
vonatkozik

X

5. szám
21 45 24 03

21 45 24 06

21 45 24 09

21 45 24 12
21 45 27

21 45 27 03
21 45 27 03 03

21 45 27 03 06
21 45 27 03 09

21 45 27 06
21 45 27 06 03
21 45 27 06 06
21 45 27 09
21 45 27 09 03
21 45 27 12
21 45 27 12 03
21 45 27 12 04

21 45 27 12 06
21 45 27 12 09
21 45 27 12 12
21 45 27 12 15
21 45 27 12 18
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Illeszték típusok
testen viselt
(dobozos) vagy fül
mögött elhelyezett
készülékhez
Illeszték részelemei
(javításnak minősülő
csere esetén is)
Hallásjavító
elektronikát
tartalmazó, illetve
ahhoz közvetlenül
csatlakozó
illesztékek
Hallójárat védelmét
szolgáló illeszték
Hallásjavító
készülékek
energiaforrásai és
ezek tartozékai
Akkumulátorok
Implantátum
dobozos
processzorához
1,5 V-os
Hallásjavító
készülékhez
Implantátum
dobozos
processzorához
9 V-os
Energiaforrás
töltésellenőrzők
Akkumulátor
ellenőrző
Elem ellenőrző
Akkumulátortöltő
Akkumulátortöltő
Elemek
675–ös típusú
elemek
675–ös típusú
elemek
implantátumhoz
312–es típusú
elemek
13–as típusú elemek
10–es, ill. 230–as
típusú elemek
5–ös típusú elemek
R 6 típusú elemek
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X

X

X

X
Indikáció:
Felírási jogosultság:
hallásjavító
audiológus
készülékekhez
szakorvos
Megjegyzés: 18 éves
kor alatt rendelhető
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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21 45 27 12 21

21 45 30

21 45 30 03
21 45 30 06
21 45 30 06 03
21 45 30 06 06
21 45 30 06 09
21 45 30 09

21 45 30 09 03
21 45 30 09 06
21 45 30 09 09
21 45 30 12
21 45 30 12 03
21 45 30 12 06
21 45 30 15
21 45 30 15 03
21 45 30 15 06
21 45 30 18
21 45 30 21
21 45 30 24
21 45 30 24 03
21 45 30 24 06
21 45 30 27
21 45 30 30
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9 V-os elemek
MED-EL
implantátumhoz
Hallásjavító
készülékek
tartozékai és a
hallásjavítás egyéb
eszközei

Gyári illesztékek
Zsinórok
Kétpólusú
Hárompólusú
„Y” zsinórok
Szemüvegszárba
épített készülékek
tartozékai
Előrész
Vakszár
Toldalék
Csontvezetéses
hallgatók
2 pólusú vezetékkel
3 pólusú vezetékkel
Légvezetéses
hallgatók
2 pólusú vezetékkel
3 pólusú vezetékkel
Fejpántok
Szemüveg
adapterek
Audiopapucs és
zsinór
Audió papucs
Zsinór
Stetoclipek
Könyökök

5. szám
X

Indikáció:
Felírási jogosultság:
hallásjavító
audiológus
készülékekhez
szakorvos
Megjegyzés: a
kihordási időre
felírható mennyiség
egyoldali ellátásra
vonatkozik
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
„

szöveg lép.

5. szám
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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.”
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tésével, az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

IV. RÉSZ
Irányelvek, tájékoztatók

VIAVENT Kft.
A cég címe: 1155 Budapest, Mézeskalács tér 18.
T: 06 (30) 921-8366
F: 230-9717
E-mail: viavent@chello.hu

V. RÉSZ
Közlemények
Az egészségügyi miniszter
és a pénzügyminiszter
együttes közleménye
a fekvõ- és járóbeteg szakellátás
teljesítményegységeinek forintértékérõl
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter által megállapított országos alapdíjak - a 2008. január havi teljesítményeken alapuló 2008. április hónapra történõ kifizetésektõl
kezdõdõen - az alábbiak szerint módosulnak:
A krónikus fekvõbeteg szakellátás teljesítményegységének
forintértéke
Kód

Megnevezés

Alapdíj

00001 Ápolási tevékenység
00015 Krónikus és általános rehabilitációs ellátás
00016 Kiemelt rehabilitációs ellátás (onkológiai,
kardiológiai, gyermek-egészségügyi,
szakmai minõsítésû mozgásszervi, pályázati
úton befogadott hospice ellátás)
00017 Központi idegrendszeri sérültek és tartós
légzésbénultak
00018 Szakmai minõsítésû pszichiátriai
rehabilitációs ellátás

5. szám

5 600 Ft
5 600 Ft
5 600 Ft

5 600 Ft
5 600 Ft

Dr. Horváth Ágnes s. k.,

Dr. Veres János s. k.,

egészségügyi miniszter

pénzügyminiszter

Az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal
közleménye
orvostechnikai eszközök idõszakos felülvizsgálatát
végzõ szervezetek kijelölésérõl
Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.)
EüM rendelet 17. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatával az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében, az idõközben bekövetkezett módosítások átveze-

Az eszközcsoport
megnevezése

Az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal határozatának
Száma

04. Altató-lélegeztetõ
berendezés

855/2008/04

Érvényességi ideje

2013. március

Az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal
közleménye
orvostechnikai termék forgalmazása
felfüggesztésének megszüntetésérõl
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hatósági ellenõrzés keretében megkereste a Sand County Biotechnology, Inc.
(120, 4F, Chung-Hua Rd., Hsin-Chu Industrial Park,
Huko, Hsin-Chu County, Taiwan 303) által gyártott PalmLab típ. Németország), vércukormérõ rendszert forgalmazó Juvapharma Kft.-t (2215 Káva, Bényei út 9.),
hogy az eszköznek az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet
(a továbbiakban: R.) 5. §-a szerinti megfelelõség értékelési
eljárás lefolytatását alátámasztó dokumentumát, a csomagolásának feliratozását, valamint használati útmutatóját a Hivatal részére küldje meg. A Juvapharma Kft. által
benyújtott dokumentumok alapján nem volt megállapítható az, hogy az eszköz megfelelõségének értékelése
megtörtént-e. A Hivatal ezért a fenti termék tekintetében az R. 15. § értelmében, 2007. december 19-én kelt
06684-003/2007/OTI sz. határozatával elrendelte a termék
forgalmazásának felfüggesztését és errõl értesítette a gyártó Európai Meghatalmazott Képviselõjét, az MT Promedt
Consulting GmbH-t is. A Juvapharma Kft., az MT Promedt Consulting GmbH/Németország, valamint a Hivatal
által megkeresett TÜV Rheinland Product Safety GmbH
(mint tanúsító) a hiányosságokat a megadott határidõn belül pótolta. A Hivatal ezért az R. 15. § (2) bekezdés értelmében, az R. 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 2008.
február 20-án kelt határozatával a termék forgalmazásának felfüggesztését megszüntette.
***

5. szám
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Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hatósági ellenõrzés keretében megkereste a Rossmax International Ltd. (12F., No.
189, Kang Chien Rd., Taipei, 114, Tajvan) által gyártott
Accumed MF 150f típusú automata vérnyomásmérõt
forgalmazó Juvapharma Kft.-t (2215 Káva, Bényei út 9.),
hogy az eszköznek az orvostechnikai eszközökrõl szóló
16/2006. (III. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)
6. §-a szerinti megfelelõség értékelési eljárás lefolytatását
alátámasztó dokumentumát, csomagolásának feliratozását, valamint használati útmutatóját a Hivatal részére küldje meg. A Juvapharma Kft. által benyújtott dokumentumok
alapján nem volt megállapítható az, hogy az eszköz megfelelõségének értékelése megtörtént-e. A Hivatal ezért a fenti termék tekintetében az R. 15. § (2) bekezdés értelmében,
az R. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint, 2008. február
5-én kelt határozatával elrendelte a termék forgalmazásának felfüggesztését. A Juvapharma Kft. a hiányosságokat
a megadott határidõn belül pótolta. A Hivatal ezért az
R. 15. § (2) bekezdés értelmében, az R. 15. § (1) bekezdés
a) pontja alapján, 2008. február 20-án kelt határozatával
a termék forgalmazásának felfüggesztését megszüntette.
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Az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal
közleménye
orvostechnikai termék forgalmazásának
felfüggesztésérõl
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) piacfelügyeleti eljárás keretében végzett hatósági ellenõrzés során megállapította,
hogy a Respironics, Inc. (1010 Murry Ridge Lane Murrysville, PA 15668-8525, USA) cég által gyártott I-neb
AAD System, Prodose AAD System és Halolite AAD
System típusú inhalátorok az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott követelményeknek nem felelnek meg, mivel az R. 6. §-ban elõírt megfelelõség értékelési eljárás lefolytatását alátámasztó dokumentumok
megléte nem igazolt. A Hivatal ezért a fenti termékek tekintetében az R. 15. § (2) bekezdés értelmében, az R. 15. §
(1) bekezdés a) pontja szerint 2008. február 27-én kelt
határozatával elrendelte a ternékek forgalmazásának
felfüggesztését.

Az Egészségügyi Minisztérium
és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
közleménye
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl
A gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozásának 2008. február havi teljesítése:*
Ezer Ft-ban
Megnevezés

Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása
Praxisfinanszírozás
Eseti ellátás díjazása
Ügyeleti szolgálat
1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen
Védõnõ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás
Védõnõi ellátás
Anya-, gyermek- és csecsemõvédelem
MSZSZ: gyermekgyógyászat
MSZSZ: nõgyógyászat
2. Védõnõ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen
3. Fogászati ellátás
Gondozóintézeti gondozás
Nemibeteg gondozás
Tüdõgondozás
Pszichiátriai gondozás
Onkológiai gondozás
Alkohológia és drogellátás

2008. évi
tv. szerinti
elõirányzat

Tárgyhónapot
megelõzõ idõszak
összesen

Február

Kifizetés
összesen

60 436 700,0
484 500,0
9 007 400,0
69 928 600,0

4 783 819,0
32 880,6
742 617,4
5 559 317,0

4 785 676,5
29 034,0
751 344,1
5 566 054,6

9 569 495,5
61 914,6
1 493 961,5
11 125 371,6

1 860 000,0
15 947 400,0
461 000,0
125 100,0
98 200,0
18 491 700,0
21 776 100,0

154 997,4
1 328 939,9
38 457,1
10 795,5
8 183,0
1 541 372,9
1 814 616,1

154 999,4
1 328 950,3
38 457,1
10 391,5
8 183,5
1 540 981,8
1 814 675,0

309 996,8
2 657 890,2
76 914,2
21 187,0
16 366,5
3 082 354,7
3 629 291,1

541 100,0
2 160 200,0
1 116 000,0
550 800,0
384 000,0

44 209,4
178 264,5
92 200,4
45 204,1
31 723,6

44 383,2
178 485,1
92 073,4
45 204,1
30 401,5

88 592,6
356 749,6
184 273,8
90 408,2
62 125,1

1940

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
2008. évi
tv. szerinti
elõirányzat

Megnevezés

4.
5.
6.
8.
9.

Gondozóintézeti gondozás összesen
Betegszállítás, és orvosi rendelvényû halottszállítás összesen
Mûvesekezelés
Otthoni szakápolás
Mûködési költségelõleg
Célelõirányzatok
Felülvizsgáló orvosok díja
Bázisfinanszírozott fekvõbeteg szakellátás
Méltányossági alapon történõ térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
10. Célelõirányzatok összesen
11. Mentés
12. Laboratóriumi ellátás
Járóbeteg szakellátás
CT, MRI
Fekvõbeteg szakellátás
- aktív fekvõbeteg szakellátás
- krónikus fekvõbeteg szakellátás
- fix díjjal finanszírozott ellátás (IM. BVOP)
Extrafinanszírozás
Speciális fin. fekvõbeteg
- ebbõl PET, PET-CT
13. Összevont szakellátás összesen
Céltartalék
ÖSSZESEN (céltartalék nélkül)
Járandóság elõleg
Járandóság elõleg visszavonása
13. havi illetmény elõleg
MINDÖSSZESEN

5. szám
Tárgyhónapot
megelõzõ idõszak
összesen

4 752 100,0
4 280 000,0
22 801 100,0
4 011 200,0
500 000,0
531 200,0
11 000,0
100 000,0
1 047 000,0
1 689 200,0
22 401 500,0
20 615 400,0
95 547 000,0
11 708 700,0
400 571 700,0
342 687 100,0
56 884 400,0
1 000 200,0
61 700,0
24 982 700,0
2 077 000,0
532 871 800,0
17 312 400,0
741 431 100,0

741 431 100,0

391 602,0
456 960,9
1 900 092,2
269 325,3
4 095,0

Február

390 547,3
347 549,0
1 843 177,6
302 621,3
-373,0

Kifizetés
összesen

782 149,3
804 509,9
3 743 269,8
571 946,6
3 722,0

43 943,8
43 939,9
87 883,7
1 040,0
1 040,0
2 080,0
1 937,8
391,0
2 328,8
62 347,0
65 708,3
128 055,3
111 079,2
109 268,6
220 347,8
1 866 792,4 1 866 791,6 3 733 584,0
1 717 959,9 1 715 285,8 3 433 245,7
8 044 291,6 7 852 096,4 15 896 388,0
1 190 484,6 1 129 437,0 2 319 921,6
32 494 267,9 31 961 844,4 64 456 112,3
28 416 197,6 27 598 460,8 56 014 658,4
4 078 070,3 4 363 383,6 8 441 453,9
83 352,5
83 352,5
166 705,0
0,0
1 337,9
1 337,9
945 034,1 1 204 785,7 2 149 819,8
179 700,0
325 200,0
145 500,0
42 758 768,6 42 231 516,0 84 990 284,6
58 391 981,5 57 728 095,6
11 020 647,5
0,0
-11 020 647,5
0,0
7 896 901,0
-93 785,8
66 288 882,5 57 634 309,8

116 120 077,1
11 020 647,5
-11 020 647,5
7 803 115,2
123 923 192,3

*Hóközi, soron kívüli utalás, illetve visszafizetés esetén az adatok (visszamenõleg is) változhatnak
Teljesítmény szerinti finanszírozás adatai 2008. február hónapra:
Szakfeladat

HSZ-ellátás
HSZ eseti ellátás
Iskolaorvosi ellátás
Védõnõi ellátás
Fogászati ellátás
Beteg- és orv. rend. halottszállítás
Járóbeteg szakellátás
Laborkassza
CT, MRI
Mûvesekezelés
- EPO
Házi szakápolás
Otthoni hospice ellátás
Aktív fekvõbeteg ellátás
Krónikus fekvõbeteg ellátás

Teljesítmény mértékegysége

pont
eset
pont
pont
pont
hasznos km
pont
pont (lebegtetett)
pont (fix)
pont
eset
eset
vizit
nap
súlyszám
súlyozott ápolási nap

Teljesítmény
mennyisége

21 243 532
48 606
458 802
3 341 407
560 598 830
2 798 948
5 551 520 533
1 263 326 847
796 375 090
810 825 861
84 813
2 335
97 046
4 319
190 087,90
624 387,77
200 328,22

Ft/teljesítmény,
(alapdíj)

162,448
600,000
235,137
287,373
2,20486690
88,00
1,46000000
0,44094004
1,46000000
1,46000000
23 808,35
43 233,18
3 200
3 840
146 000
5 200
5 600
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A Nemzeti Vizsgabizottság
tájékoztatója
a szakvizsgára jelentkezés módjáról
és vizsganaptáráról a 2008. szeptember-2008. december
közötti vizsgaidõszakra
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kiállítani (pl. Bt. esetén a Bt. neve, kórház, stb.), a befizetés jogcíme rovatban, és a közlemény rovatban kérjük
a vizsgázó nevét feltüntetni. Sikertelen vizsga megismétlése esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni.
A központi gyakornoki rendszer alapján idén végzõk a
vizsgára bocsátó határozatot (abszolutóriumot) késõbb is
benyújthatják.

I. TÁJÉKOZTATÓ
- A meghirdetett idõpontok az elméleti szakvizsgára vonatkoznak.
- Az elméleti vizsga elõtt teljesítendõ gyakorlati vizsga
idõtartama
- elsõként megszerezhetõ szakképesítés esetén: legfeljebb 5 munkanap,
- ráépített szakvizsga esetén: legfeljebb 2 munkanap.
- A szakvizsga pontos helyét és idõpontját a Nemzeti
Vizsgabizottság elnöke határozza meg.
Vizsgára jelentkezni
2008. május 1-31. között
kell, a következõkben felsorolt dokumentumok benyújtásával.
Ugyanekkor kell megismételni a jelentkezésüket írásban azoknak, akik vizsgájukat halasztották, vagy sikertelenül vizsgáztak.
A halasztással egy idõben a következõ vizsgaidõszakra
történõ beosztásra benyújtott kérelem nem fogadható el.
Halasztás esetén a halasztás indokoltsága és a vizsgadíj újbóli megfizetése kérdésében a Nemzeti Vizsgabizottság
elnöke határoz.
1. A központi gyakornoki rendszer alapján végzettek
és ráépített vagy további alap* szakvizsgára egyetemi
vizsgára bocsátó határozattal jelentkezõk által benyújtandó dokumentumok
- Jelentkezési lap (ld.: utolsó oldal) 2 pld.-ban,
- a szakképzést végzõ egyetem dékáni hivatala által kiállított vizsgára bocsátó határozat vagy abszolutórium,
- a szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatokat igazoló lap (ld: jelentkezési lap elõtt) kitöltve,
- a személyi igazolvány fénymásolata,
- az orvosi diploma fénymásolata,
- az elõzõ szakorvosi bizonyítvány(ok) fénymásolata(i),
- a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga
díja 30 000 Ft, amely díjat az Egészségügyi Minisztérium
10032000-01491838 számú számlájára kell befizetni, a
befizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény fénymásolatát kérjük mellékelni. A csekken feladóként azt
kérjük feltüntetni, akinek a részére a számlát kérik

* A jogszabály szövege szerint: elsõ

A JELENTKEZÉST A FENTIEKNEK MEGFELELÕEN A VIZSGÁRA BOCSÁTÓ HATÁROZAT NÉLKÜL IS MEG KELL KÜLDENI MÁJUS HÓ FOLYAMÁN!
2. A NEM központi gyakornoki rendszer alapján
végzett elsõ szakvizsgára jelentkezõk által benyújtandó
dokumentumok
- jelentkezési lap (ld. utolsó oldal) 2 pld.-ban,
- elfogadott szakképzési terv (ún. négyoldalas),
- a szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatokat igazoló lap (ld: a jelentkezési lap elõtt) kitöltve,
- az orvosi diploma fénymásolata,
- elõzõ szakorvosi bizonyítvány(ok) fénymásolata(i)
[ha van(nak)],
- személyazonossági igazolvány, tartózkodási engedély
vagy születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,
- mûködési bizonyítvány(ok) (orvosoknál: osztályvezetõ fõorvos, kórházigazgató írja alá és pecsételi le, gyógyszerészeknél: a gyógyszertár vezetõje ill. a felügyeletet
gyakorló szerv, vállalkozó orvos esetében: ÁNTSZ**),
- kötelezõ kiegészítõ gyakorlat(ok)ról mûködési bizonyítvány,
- mûtéti kimktatás(ok),
- a rendeletben elõírt tanfolyamok igazolása,
- nem munkában töltött idõ(k) munkáltató általi igazolása (szülési szabadság, gyed, gyes, katonaság, fizetés nélküli szabadság, táppénz),
- a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga
díja 30 000 Ft. A díjat az Egészségügyi Minisztérium
10032000-01491838 számú számlájára kell befizetni, a
befizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény fénymásolatát kérjük mellékelni. Sikertelen vizsga megismétlése esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni. A csekken
feladóként azt kérjük feltüntetni, akinek a részére a
számlát kérik kiállítani (pl. Bt. esetén a Bt. neve, kórház,
stb.), a befizetés jogcíme rovatban, és a közlemény rovatban kérjük a vizsgázó nevét feltüntetni.
Integrált intézmények esetén kérjük külön igazolni a
kórházi osztályon és a járóbeteg rendelésen eltöltött idõt.
** Vállalkozó orvosoknak nem a vállalkozást engedélyezõ ÁNTSZ határozatot, hanem a tevékenység formáját, a napi munkavégzés idõtartamát tanúsító ÁNTSZ igazolást kell benyújtaniuk.
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Ha a jelölt a vizsgára jelentkezés és a vizsga idõpontja
között teljesíti a szakképzés valamely részét, vizsgára csak
akkor bocsátható, ha az utolsó részelem teljesítésérõl szóló
igazolást a vizsga meghirdetett idõpontja elõtt legkésõbb
egy hónappal benyújtja. Ennek a határidõnek az elmulasztása esetén a jelentkezés az adott vizsgaidõszakra nem fogadható el, és a következõ vizsgaidõszakra való jelentkezést írásban meg kell erõsíteni.
3. A nem egészségügyi alapdiplomával rendelkezõ
szakvizsgára jelentkezõk által benyújtandó dokumentumok
- Jelentkezési lap (ld.: utolsó elõtti oldal) 2 pld.-ban,
- a szakképzést végzõ egyetem dékáni hivatala által kiállított vizsgára bocsátó határozat (ld.: utolsó oldal),
- a személyi igazolvány fénymásolata,
- a diploma fénymásolata,
- a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga
díja 30 000 Ft, amely díjat az Egészségügyi Minisztérium
10032000-01491838 számú számlájára kell befizetni, a
befizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény fénymásolatát kérjük mellékelni. Sikertelen vizsga megismétlése esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni. A csekket
arra a névre kérjük kiállítani, amely névre a számlát
kérik (pl. Bt., kórház neve), a befizetés jogcíme rovatban
kérjük a vizsgázó nevét feltüntetni.
4. A megismételt szakvizsgára jelentkezõk által benyújtandó dokumentumok
- Jelentkezési lap
- mûködési bizonyítvány a sikertelen szakvizsga óta
végzett szakgyakorlatról
- a nem munkában töltött idõ(k) munkáltató általi igazolása (szülési szabadság, gyed, gyes, katonaság, fizetés nélküli szabadság, táppénz),
- a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga
díja 30 000 Ft., amely díjat az Egészségügyi Minisztérium
10032000-01491838 számú számlájára kell befizetni, a
befizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény fénymásolatát kérjük mellékelni.
5. Általános tudnivalók
A vizsgára bocsátó határozat (vagy az abszolutórium)
benyújtására a határozat kiállítása után azonnal, legkésõbb
Ügyintézõk:
Arlóy Györgyné
Gálosné Bicskei Katalin
Marton Márta
FAX: 301-7813

428-4656
428-4647
428-4647

5. szám

pedig a vizsga meghirdetett idõpontja elõtt egy hónappal
kerülhet sor. Ennek a határidõnek az elmulasztása esetén a
jelentkezés az adott vizsgaidõszakra nem fogadható el, és
a következõ vizsgaidõszakra való jelentkezést írásban meg
kell erõsíteni.
A vizsgára bocsátó határozat (abszolutórium) benyújtása elõtt a jelölt nem kap vizsgabeosztást. Tényleges
vizsgabeosztására és errõl szóló tájékoztatására csak az
egyetem által kiállított vizsgára bocsátó határozat (abszolutórium) megérkezése után kerül sor.
Ha a jelölt a vizsgára jelentkezés és a vizsga idõpontja
között teljesíti a szakképzés valamely részét, vizsgára csak
akkor bocsátható, ha az utolsó részelem teljesítésérõl szóló
igazolást (és a vizsgára bocsátó határozatot) a vizsga meghirdetett idõpontja elõtt legalább egy hónappal benyújtja.
Ennek a határidõnek az elmulasztása esetén a jelentkezés
az adott vizsgaidõszakra nem fogadható el, és a következõ
vizsgaidõszakra való jelentkezést írásban meg kell erõsíteni.
Ha a szakképzés követelményeinek teljesítése és a szakvizsgára történõ jelentkezés között több mint öt év telt el, a
jelöltnek igazolnia kell, hogy a vizsgára jelentkezéskor és
azt közvetlenül megelõzõen
a) alap (a jogszabály szerint: elsõ) szakképesítés esetén
tizenkét hónap,
b) ráépített szakképesítés esetén hat hónap
szakgyakorlatot folytatott a megszerezni kívánt szakképesítés területén.
Ha szakképzés követelményeinek teljesítése és a szakvizsgára történõ jelentkezés között több mint tíz év telt el,
a szakképzés teljes idõtartamát és tartalmát meg kell ismételni.
A jelentkezéseket postán vagy - kivételesen - személyesen lehet a Nemzeti Vizsgabizottsághoz eljuttatni (1051 Budapest, Arany J. u. 6-8.)
A szakképzettséget tanúsító bizonyítványt a mûködési
nyilvántartásban szereplõ névre állítjuk ki.
A felsoroltakon kívül további dokumentumot nem
kell mellékelni, amennyiben további igazolások szükségesek, arról a jelentkezõt írásban értesítjük.

301-7800/1220
301-7800/1280
301-7800/1437

Ügyfélfogadás:
HÉTFÕ:
9-12 óráig
SZERDA:
14-16 óráig
Dr. Fock Erzsébet szakmai fõtanácsadó fogadóórája panaszügyekben: SZERDA: 15.00-16.30 óráig
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II. VIZSGANAPTÁR
Szakma

Addictológia
Allergológia és klinikai immunológia
Anaesthesiológia-intenzív therápia
Andrológia
Arc-állcsont-szájsebészet
Audiológia
Belgyógyászat
Bõrgyógyászat
Csecsemõ- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat
Csecsemõ- és gyermek kardiológia
Csecsemõ- és gyermekgyógyászat
Csecsemõ- és gyermekgyógyászati intenzív terápia
Cytopatológia
Dento-alveoláris sebészet
Egészségbiztosítás
Endokrinológia
Érsebészet
Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
Fizioterápia
Fog- és szájbetegségek
Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
Fogszabályozás
Foniátria
Fül-orr-gégegyógyászat
Gasztroenterológia
Geriátria
Gyermek- és ifjúságpszichiátria
Gyermek gasztroenterológia
Gyermekfogászat
Gyermekneurológia
Gyermeknõgyógyászat
Gyermekradiológia
Gyermeksebészet
Gyermekszemészet
Gyermektüdõgyógyászat
Haematológia
Háziorvostan

Idõpont

2008. IX. 28.-X. 10.
2008. XII. 1-17.
2008. IX. 28.-X. 10.
2008. XII. 1-17.
2008. IX. 28.-X. 10.
2008. X. 27.-XI. 7.
2008. IX. 28.-X. 10.
2008. IX. 28.–X. 10.
2008. XII. 1-17.
2008. IX. 28.-X. 10.
2008. X. 13-24.
2008. X. 13-24.
2008. IX. 28.-X. 10.
2008. XII. 1-17.
2008. XI. 3-14.
2008. X. 13-22.
2008. XI. 17-28.
2008. X. 13-22.
2008. X. 13-22.
2008. IX. 28.-X. 10.
2008. X. 27.–XI. 7.
2008. X. 27.-XI. 7.
Igény esetén:
2008. X. 27.-XI. 7.
2008. XII. 1-17.
2008. XI. 3-14.
2008. X. 13-22.
2008. XII. 1-17.
2008. X. 27.-XI. 7.
2008. X. 27.-XI. 7.
2008. IX. 28.-X. 10.
2008. X. 27.-XI. 7.
2008. XI. 17-28.
2008. IX. 28.-X. 10.
2008. IX. 28.-X. 10.
2008. IX. 28.-X. 10.
2008. X. 13-22.
2008. X. 13-22.
2008. X. 27.-XI. 7.
2008. XI. 17-28.
2008. XI. 17-28.

ügyintézõ

Marton Márta
Marton Márta
Arlóy Györgyné
Gálosné Bicskei Katalin
Arlóy Györgyné
Arlóy Györgyné
Arlóy Györgyné
Gálosné Bicskei Katalin
Arlóy Györgyné
Arlóy Györgyné
Arlóy Györgyné
Arlóy Györgyné
Marton Márta
Arlóy Györgyné
Arlóy Györgyné
Arlóy Györgyné
Marton Márta
Marton Márta
Marton Márta
Arlóy Györgyné
Gálosné Bicskei Katalin
Arlóy Györgyné
Arlóy Györgyné
Arlóy Györgyné
Arlóy Györgyné
Gálosné Bicskei Katalin
Marton Márta
Arlóy Györgyné
Arlóy Györgyné
Marton Márta
Marton Márta
Gálosné Bicskei Katalin
Marton Márta
Arlóy Györgyné
Marton Márta
Arlóy Györgyné
Gálosné Bicskei Katalin
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Szakma

Honvédorvostan-katasztrófaorvostan
Idegsebészet
Igazságügyi orvostan
Igazságügyi pszichiátria (igazságügyi elmeorvostan)
Infectológia
Intenzív terápia
Iskolaegészségtan és ifjúságvédelem
Kardiológia
Kézsebészet
Klinikai farmakológia
Klinikai genetika
Klinikai laboratóriumi vizsgálatok
Klinikai neurofiziológia
Klinikai onkológia
Konzerváló fogászat és fogpótlástan
Közegészségtan-járványtan
Közegészségügyi-járványügyi laboratóriumi vizsgálatok
Laboratóriumi haematológia és immunológia
Megelõzõ orvostan és népegészségtan
Mellkassebészet
Molekuláris genetikai diagnosztika
Mozgásszervi rehabilitáció
Munkahygiene
Nefrológia
Neonatológia
Neurológia
Neuropatológia
Neuroradiológia
Nukleáris medicina (izotópdiagnosztika)
Ortopédia
Ortopédia és traumatológia
Orvosi laboratóriumi diagnosztika
Orvosi mikrobiológia
Orvosi rehabilitáció
Oxyológia
Oxyológia és sürgõsségi orvostan
Parodontológia
Pathológia (Kórbonctan)
Plasztikai (égési) sebészet
Pszichiátria

Idõpont

2008. X. 13-22.
2008. IX. 28.-X. 10.
2008. XI. 17-28.
2008. XI. 17-28.
2008. X. 13-22.
2008. XI. 3-14.
2008. X. 27-XI. 7.
2008. XI. 17.-28.
2008. X. 13-22.
2008. X. 13-22.
2008. IX. 28.-X. 10.
Igény esetén :
2008. XII. 1-17.
2008. X. 13-22.
2008. XI. 17.-28.
2008. X. 6-17.
Igény esetén
2008. X. 6-17.
Igény esetén
2008. X. 6-17.
2008. X. 13-22.
2008. X. 6-17.
2008. X. 13-22.
2008. X. 6-17.
2008. X. 27.-XI. 7.
2008. IX. 28.-X. 10.
2008. XI. 17-28.
2008. X. 27.-XI. 7.
2008. X. 13-22.
2008. X. 13-22.
2008. X. 13-22.
2008. X. 13-22.
2008. XII. 1-17.
2008. XII. 1-17.
2008. XII. 1-17.
2008. X. 27.-XI. 7.
alapszakma szerint
2008. X. 13-22.
2008. X. 13-22.
2008. X. 13-22.
2008. X. 13-22.
2008. X. 13-22.
2008. X. 13-22.
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Arlóy Györgyné
Gálosné Bicskei Katalin
Arlóy Györgyné
Arlóy Györgyné
Marton Márta
Arlóy Györgyné
Marton Márta
Marton Márta
Gálosné Bicskei Katalin
Marton Márta
Gálosné Bicskei Katalin
Arlóy Györgyné
Marton Márta
Marton Márta
Arlóy Györgyné
Marton Márta
Marton Márta
Marton Márta
Marton Márta
Gálosné Bicskei Katalin
Marton Márta
Marton Márta
Gálosné Bicskei Katalin
Arlóy Györgyné
Arlóy Györgyné
Marton Márta
Marton Márta
Marton Márta
Gálosné Bicskei Katalin
Gálosné Bicskei Katalin
Gálosné Bicskei Katalin
Arlóy Györgyné
Marton Márta
alapszakma szerint
Gálosné Bicskei Katalin
Gálosné Bicskei Katalin
Arlóy Györgyné
Marton Márta
Marton Márta
Marton Márta
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Szakma

Pszichoterápia
Radiológia
Repülõorvostan
Reumatológia
Sebészet
Sportorvostan
Sugárbiológia-sugáregészségügy
Sugáregészségtan
Sugárterápia
Sûrgõsségi orvostan
Szájsebészet
Szemészet
Szívsebészet
Szülészet-nõgyógyászat
Társadalomorvostan
Transzfuziológia
Traumatológia
Trópusi betegségek
Tüdõgyógyászat (Pulmonológia)
Urológia
Üzemorvostan

Idõpont

2008. X. 27.-XI. 7.
2008. XI. 17-28.
2008. XI. 17.-28.
2008. X. 27.-XI. 7.
2008. XII. 1-17.
2008. X. 27.-XI. 7.
2008. X. 6-17.
2008. X. 6-17.
2008. X. 6-17.
2008. IX. 28.-X. 10.
2008. X. 27.-XI. 7.
2008. XII. 1.-17.
2008. X. 27.-X1. 7.
2008. X. 13-22.
2008. X. 13-22.
2008. XI. 17-28.
2008. XII. 1-17.
2008. X. 13-22.
2008. X. 13-22.
2008. X. 13-22.
2008. XII. 1-17.

GYÓGYSZERÉSZEK
Vizsga idõpontja minden szakmában: 2008. XI. 10.-XII. 12.
Ügyintézõ: Marton Márta
SZAKMA
Farmakognózia és fizioterápia
Gyógyszerellátási gyógyszerészet
Gyógyszerellenõrzés
Gyógyszerészi mikrobiológia
Gyógyszerhatástan
Gyógyszerkémia
Gyógyszertechnológia
Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás
Klinikai gyógyszerészet
Klinikai laboratóriumi diagnosztika
Kórházi gyógyszerészet
Minõségbiztosítás
Radiogyógyszerészet
Társadalomgyógyszerészet
Toxikológia

1945
ügyintézõ

Marton Márta
Gálosné Bicskei Katalin
Marton Márta
Marton Márta
Gálosné Bicskei Katalin
Marton Márta
Gálosné Bicskei Katalin
Gálosné Bicskei Katalin
Gálosné Bicskei Katalin
Arlóy Györgyné
Arlóy Györgyné
Arlóy Györgyné
Gálosné Bicskei Katalin
Marton Márta
Marton Márta
Marton Márta
Gálosné Bicskei Katalin
Marton Márta
Marton Márta
Gálosné Bicskei Katalin
Gálosné Bicskei Katalin

1946

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

5. szám

Klinikai szakpszichológia, klinikai biokémia, klinikai mikrobiológia, molekuláris biológiai diagnosztika, klinikai sugárfizikus
Vizsga idõpontja mindegyik szakmában: 2008. XI. 17-28.
Ügyintézõ: Gálosné Bicskei Katalin
SZAKMA
Klinikai és mentálhigiéniai felnõtt szakpszichológia
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológia
Igazságügyi klinikai pszichológia
Klinikai addiktológiai szakpszichológia
Klinikai írásszakértõ pszichológia
Neuropszichológia
Pszichoterápia
Klinikai biokémia
Klinikai mikrobiológia
Molekuláris biológiai diagnosztika
Klinikai sugárfizikus

A szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatok
Név:
Szakterület:
Jogszabály alapján elõírt szakképzési idõ:
A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérõl szóló
66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 6. §-a szerinti kedvezmény/gyakorlati idõ idõtartama (ha van):
Esetleges méltányossági engedély száma:
Beszámítás a jogszabály alapján:
1. külföldi munkavállalásból beszámított idõ:
a beszámítás alapjául szolgáló tevékenység:
végzésének helye:
szakmai vezetõ:
idõtartama:
2. Ph.D. ösztöndíjból beszámított idõ:
a tudományos tevékenység végzésének helye:
szakmai vezetõ:
témakör:
idõtartama:
3. Elõzõ szakvizsga alapján beszámított idõ:
(ha a beszámított idõszak egy évnél hosszabb, a beszámítás alapjául szolgáló közös elemek, és azok idõtartama)
4. Kiesõ idõ:
oka:
idõtartama:

Fentiek valóságát igazolom, vizsgára bocsátását javasolom:

Egyetem képviselõje
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JELENTKEZÉSI LAP
(kézírás esetén nyomtatott betûkkel kérjük kitölteni)
2 pld.-ban kérjük beküldeni

Mely szakmából kíván vizsgázni: ..................................................................................................................................
Központi gyakornoki rendszer alapján végezte-e a szakképzést*:

igen

nem

A vizsgára bocsátó határozatot (vagy abszolutóriumot) kiállító egyetem: .....................................................................
.......................................................................................................................................................................................
A jelentkezõ neve: ........................................................................................................................................................
Orvosi pecsét száma: ....................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: ........................................................................................................................................................
Diploma megszerzésének helye, idõpontja: ...................................................................................................................
Jelenlegi munkahelye: ...................................................................................................................................................
Elõzõ szakvizsgák megnevezése (ha vannak) és száma: ................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Értesítési cím (+ telefonszám): .......................................................................................................................................
A vizsgadíj befizetésének dátuma: ...............................................................................................................................
Ha más számára kéri a befizetett vizsgadíjról a számlát kiállítani, a címzett pontos
neve: ..............................................................................................................................................................................
címe, irányítószáma: .....................................................................................................................................................

*Aláhúzással kérjük megjelölni.
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
közleménye
a viperamarás elleni szérum
tartására kijelölt intézeti gyógyszertárak
jegyzékérõl
Észak-magyarországi Régió:
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház - 3526 Miskolc, Szentpéteri 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 tírok útja 9.
- Nógrád Megyei Önkormányzat Szent Lázár Kórház-Rendelõ Intézet - 3100 Salgótarján, Füleki u. 64.
- Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelõ Intézet - 3300 Eger, Széchenyi u. 27-29.
Észak-alföldi Régió:
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Oktató
Kórház - 4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 68.
- Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdõ - 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
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Nyugat-dunántúli Régió:
- Gyõr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - 9024 Gyõr,
Vasvári P. u. 2-4.
- Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház Egyetemi Oktatókórház 9700 Szombathely, Markusovszky u. 3.
- Zala Megyei Kórház - 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.
- Városi Kórház - 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet
közleménye
a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv elõírásainak
változásairól
A Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról szóló 28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Országos
Gógyszerészeti Intézet jelen közleményében az alábbi, a
VIII. Magyar Gyógyszerkönyvet érintõ változásokat teszi
közzé, az Európai Gyógyszerkönyv 6.0 kötetében bekövetkezett változásokat figyelembe véve.
Módosított szövegek

Dél-alföldi Régió:
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert klinikai Központ - 6725 Szeged, Szikra u. 8.

Általános fejezetek
1. Alapelvek

- Kiskunhalasi Semmelweis Kórház - 6400 Kiskunhalas, Dr. Monspart L. u. 1.

2.2.17. Cseppenéspont

- Bács-Kiskun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za 6000 Kecskemét, Nyíri út. 38.

2.2.22. Atomemissziós spektrometria

2.2.20. Potenciometriás titrálás
2.2.23. Atomabszorpciós spektrometria
2.6.9. Vizsgálat abnormális toxicitásra

Közép-magyarországi Régió:
- Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ (Erzsébet Kórház
- Toxicológiai Osztály) - 1074 Budapest, Alsóerdõsor u. 7.

4. Reagensek (4.1.1., 4.2.2.)
5.1.4. Gyógyszerkészítmények mikrobiológiai tisztasága
5.3. Biológiai értékmeghatározások és vizsgálatok eredményeinek statisztikai analizise

- Jávorszky Ödön Kórház - 2600 Vác, Argenti Döme tér 1.
Általános cikkelyek
Közép-dunántúli Régió:
- Fejér Megyei Szent György Kórház - 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.

Monoklonális antitestek, embergyógyászati célra (2031)
Gyógyszeranyagok (2034)
Gyógyszerformák
Szemészeti gyógyszerkészítmények (1163)

Dél-dunántúli Régió:
- Pécsi Tudományegyetem - 7624 Pécs, Honvéd u. 3.

Végbélben alkalmazott/rektális gyógyszerkészítmények
(1145)

- Kaposi Mór Megyei Kórház -7400 Kaposvár, Tallián
Gy. u. 20-34.

Hüvelyben alkalmazott/vaginális gyógyszerkészítmények
(1164)
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Egyedi cikkelyek

Heparinum calcicum (0332)

Acidum palmiticum

Heparinum natricum (0333)

Adenosinum (1486)

Hyaluronidasum (0912)

Albumini humani solutio (0255)

Hydrochlorothiazidum (0394)

Allopurinolum (0576)

Immunoglobulinum humanum anti-D (0557)

Alteplasum ad iniectabile (1170)
Amitriptylinum hydrochloridum (0464)
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Immunoglobulinum humanum anti-D ad usum intravenosum (1527)

Ascorbylis palmitas (0807)

Insulinum bovinum (1637)

Benzbromaronum (1393)

Insulinum porcinum (1638)

Boldi folium (1396)

Ketorolacum trometamolum (1755)

Calendulae flos (1297)

Lidocaini hydrochloridum (0227)

Cefamandoli nafas (1402)

Macrogoli 15 hydroxystearas (2052)

Cefepimi dihydrochloridum monohydricum (2126)

Macrogoli oleas (1618)

Cetylis palmitas (1906)

Matricariae flos (0404)

Chlortalidonum (0546)

Medroxyprogesteroni acetas (0673)

Cholecalciferolum (0072)

Metamizolum natricum (1346)

Chondroitini natrii sulphas (2064)

Methenaminum (1545)

Chymotrypsinum (0476)

Nadroparinum calcicum (1134)

Clonidini hydrochloridum (0477)

Natrii acetas trihydricus (0411)

Clozapinum (1191)

Natrii calcii edetas (0231)

Cupri sulphas pentahydricus (0894)

Natrii fluoridum (0514)

Cupri sulphas, anhydricus (0893)

Natrii hyaluronas (1472)

Dalteparinum natricum (1195)

Nonoxinolum 9 (1454)

Danaparoidum natricum (2090)

Noradrenalini hydrochloridum (0732)

Diclofenacum kalicum (1508)

Noradrenalini tartras (0285)

Diclofenacum natricum (1002)

Origani herba (1880)

Diethylcarbamazini citras (0271)

Oryzae amylum (0349)

Dipyridamolum (1199)

Pancreatis pulvis (0350)

Dopamini hydrochloridum (0664)

Paraffinum solidum (1034)

Enoxaparinum nartricum (1097)

Parnaparinum natricum (1252)

Erythropoietini solutio concentrata (1316)

Paroxetini hydrochloridum anhydricum (2283)

Etodolacum (1422)

Paroxetini hydrochloridum hemihydricum (2018)

Eucalypti folium (1320)

Pentaerythrityli tetranitras dilutus (1355)

Fenofibratum (1322)

Pepsini pulvis (0682)

Fenoteroli hydrobromidum (0901)

Pholcodinum (0522)

Fluorouracilum (0611)

Plantaginis lancoleatea folium (1884)

Glucagonum humanum (1635)

Plasma humanum ad separationem (0853)

Glyceroli dibehenas (1427)

Promethazinum hydrochloridum (0524)

Gonadotrophinum chorionicum (0498)

Prothrombinum multiplex humanum (0554)

Heparina massae molecularis minoris (0828)

Riboflavinum (0292)
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Ricini oleum hydrogenatum (1497)
Squalanum (1630)
Tinzaparinum natricum (1271)
Trimipramini maleas (0534)
Trypsinum (0694)
Urofollitropinum (0958)
Urokinasum (0695)
Warfarinum natricum (0698)
Warfarinum natricum clathratum (0699)
Yohimbini hydrochloridum (2172)
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3.1.10. Nem injektálásra szánt vizes oldatok tartályainak
elõállítására használt, nem-lágyított poli(vinil-klorid)-alapú
anyagok
3.1.11. Bevételre szánt, száraz gyógyszerformák tartályainak elõállításához használt, nem-lágyított poli(vinilklorid)-alapú anyagok
3.1.14. Vizes infúziós oldatok tartályainak elõállításához használt, lágyított poli(vinil-klorid)-alapú anyagok
3.1.15. Nem parenterális készítmények tartályainak elõállításához használt poli(etilén-tereftalát)
3.2.9. Parenterális vizes oldatok, és liofilezett porok tartályaihoz használt gumi záróelemek
5.2.1. A biológiai készítmények cikkelyeiben használatos kifejezések

Javított szövegek
Általános fejezetek

Általános cikkelyek
Növényi drogok (1433)

2.4.8. Nehézfémek
2.4.15. Nikkel poliolokban
2.4.29. Omega-3-savakban gazdag zsíros olajok zsírsavösszetétele
2.5.12. Víztartalom meghatározása félmikro-módszerrel
2.5.33. Összes fehérje
2.6.13. Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata:
vizsgálat meghatározott mikroorganizmusokra
2.7.2. Antibiotikumok mikrobiológiai értékmérése
2.7.6. Adszorbeált diftéria-vakcina hatóértékének meghatározása
2.7.8. Adszorbeált tetanusz-vakcina hatóértékének
meghatározása
2.8.12. Növényi drogok illóolaj-tartalmának meghatározása
3.1.1.1. Emberi vér és vérkészítmények elõállításához
használt lágyított poli(vinil-klorid)-alapú anyagok
3.1.1.2. Emberi vér és vérkészítmények transzfúziós
csöveinek elõállításához használt, lágyított poli(vinil-klorid)-alapú anyagok
3.1.3. Poliolefinek
3.1.4. Parenterális és szemészeti készítmények tartályainak
elõállításához használt, adalékanyagot nem tartalmazó polietilén
3.1.5. Parenterális és szemészeti készítmények tartályainak elõállításához használt, adalékanyagokat tartalmazó polietilén
3.1.6. Parenterális és szemészeti készítmények tartályainak és záróelemeinek elõállításához használt polipropilén

Egyedi cikkelyek
Radioaktív gyógyszerkészítmények
Indii (111In) pentetatis solutio iniectabilis (0670)
Strontii (89Sr) chloridi solutio iniectabilis (1475)
Technetii (99mTc) macrosalbi suspensio iniectabilis
(0296)
Homeopátiás készítmények
Cadmii sulfas hydricus ad praeparationes homoeopathicas
(2143)
Cupri acetas monohydricus ad praeparationes homoeopathicas (2146)
Cuprum ad praeparationes homoeopathicas (1610)
Croci stigma ad praeparationes homoeopathicas (1624)
Ferrum ad praeparationes homoeopathicae (2026)
Hedera helix ad praeparationes homoeopathicas (2092)
Hyosciamus niger ad praeparationes homoeopathicas
(2091)
Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicas (2028)
Urtica dioica ad ad praeparationes homoeopathicas (2030)
További egyedi cikkelyek
A Ph. Hg. VIII. további egyedi cikkelyeire vonatkozó
javításokat a 6. kiadás tartalma címû, jelen közleményben
közreadott szöveg tartalmazza.
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Az Országos Epidemiológiai Központ
szakmai irányelve
az oltást követõ nemkívánatos események
felügyeletérõl
Készült a védõoltással kapcsolatba kerülõ (védõoltásokat szervezõ, végzõ, felügyelõ) területi egészségügyi
dolgozók számára
Készült az oltást követõ nemkívánatos események felügyeletének munkacsoportja közremûködésével az Egészségügyi Világszervezet „Surveillance of adverse events
following immunization - Field guide for managers of immunization programmes” címû ajánlásai alapján.
Összeállította
Dr. Czumbel Ida
Közremûködtek:
Békési Zsuzsanna
Dr. Jelenik Zsuzsanna
Dr. Kovács Julianna
Dr. Kulcsár Andrea
Dr. Lencsés Gyöngyi
Dr. Melles Márta
Dr. Mészner Zsófia
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Fontos, hogy ezen események haladéktalan bejelentése
és kivizsgálása megtörténjen az esetleges továbbiak megelõzése érdekében valamint, hogy a véletlenül egybeesõ
események miatt tévesen ne marasztalják el az oltási rendszert.
A szoros kontroll megerõsíti a lakosság oltásokba vetett
bizalmát és hosszú távon az oltási program minõségét tökéletesíti.
Az oltást követõ nemkívánatos események felügyelete
az oltási biztonság monitorozásának hatékony eszköze.
Elengedhetetlen a témában érintettek - a gyártók, az oltóanyag ellenõrzõk, a hatóságok és az oltó orvosok - koordinált erõfeszítése, a vakcina alkalmazás biztonságosságának
dokumentált igazolására.
Napjainkban ezért kap kiemelt jelentõséget, hangsúlyt
az oltást követõ nemkívánatos események monitorozásának fontossága nemcsak hazai, hanem nemzetközi vonatkozásban is.
Fentiekre tekintettel ezen szakmai irányelv az oltást követõ nemkívánatos események észlelésére és bejelentésére
összpontosít, tárgya szerint értelemszerûen ezeket hozza
elõtérbe, azonban e helyen is le kell szögezni, hogy a védõoltással megelõzhetõ fertõzõ betegségek esetében
(kanyaró, tetanusz, gyermekbénulás, szamárköhögés, diftéria stb.) az immunizáció nyújtotta elõnyök, messze felülmúlják az oltással járó kockázatot. A be nem oltott
gyerekek megbetegedésének a valószínûsége sokkal nagyobb a nemkívánatos esemény kialakulásának valószínûségénél.

Dr. Pauliny Zsuzsanna
Az Európai Területi Epidemiológiai Képzési Program
részérõl
Dr. Rantala Merja
Elõszó
Magyarországon mintegy 2 millió oltást végeznek
évente. Igen nagy kihívást jelent az oltásra esedékes gyermekek 100%-os átoltottságának biztosítása, ugyanakkor
ez a járványügyi biztonság egyik alappillére.
A forgalomba kerülõ vakcinákat korszerû technológiai
módszerekkel, szigorú biztonsági és ellenõrzési elõírásoknak megfelelve gyártják és tapasztalat szerint magas védettséget biztosítanak.
Az oltást követõ leggyakoribb helyi és általános reakciók a fájdalom, a duzzanat, az oltás helyén jelentkezõ
bõrpír, a rossz közérzet, vagy az ingerlékenység, általában
spontán, kezelés nélkül megszûnnek.
Az oltásnak tulajdonítható súlyos reakciók igen ritkák
és eredményesen kezelhetõk.

Fogalom-meghatározások
Oltást követõ nemkívánatos esemény (OKNE): az oltást követõen jelentkezõ nemkívánatos esemény, mely az
oltással összefüggésbe hozható.
Oltási reakció (mellékhatás): olyan nem kívánt esemény, mely az oltóanyag alkalmazási elõírásában meghatározott módon történõ alkalmazást követõen lép fel.
Oltási technikai hiba vagy oltási baleset (programme
related or programme error): az oltást követõ nem kívánt esemény, mely az oltóanyag szállítása, tárolása, illetve
alkalmazása során bekövetkezett hibákhoz kapcsolható.
Enyhe (mild): oltást követõ nemkívánatos esemény:
minden oltást követõ esemény, ami nem minõsül súlyosnak.
Súlyos (serious): oltást követõ nemkívánatos esemény:
halállal végzõdõ vagy a beteg kórházi ápolását szükségessé
tevõ oltást követõ nem kívánatos esemény*
Halmozódás (cluster): Két vagy több olyan oltást követõ nem nemkívánatos esemény, mely térben és idõben,
továbbá a beadott oltóanyag tekintetében összefügg.
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Szokatlan esemény (unusual): olyan nemkívánatos
esemény, amelynek jellege vagy súlyossága nem felel meg
az alkalmazási elõírásban leírtaknak.
Véletlenül (coincidental) egybeesõ esemény: olyan
esemény, mely oltást követõen jelentkezik, de az oltáshoz
nem kapcsolható (nem az oltás váltja ki). Véletlenszerû
idõbeli egybeesés.
Oltóanyag: oltással különbözõ módon a testbe juttatott,
valamely betegség megelõzésére, kivédésére szolgáló készítmény.
Oltás: oltóanyagnak a testbe juttatása passzív és aktív
immunizálás céljából.
Kistérségi intézet: az ÁNTSZ oltott lakóhelye szerint
területileg illetékes kistérségi intézete.
Regionális intézet: az ÁNTSZ oltott lakóhelye szerint
területileg illetékes regionális intézete.
Megjegyzés:
Szövõdmény, fokozott oltási reakció: a nemzetközi
nomenklatúra szerint nem használatos fogalom. Az adatok
összehasonlítása érdekében fontos, hogy az érvényes ajánlások összhangban legyenek a nemzetközi rendelkezésekkel.
Ennek hiányában az adatok használhatatlanná válnak.
Rövidítések
OEK: Országos Epidemiológiai Központ
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Jogszabályi háttér
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrõl
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertõzõ betegségek és
a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl
15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyletérõl
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl
2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
40/2007. (VIII. 9.) EüM rendelet az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs
célú módosításáról
52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról
30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek címkéjérõl és betegtájékoztatójáról
35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülõ vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról

EVSZ: Egészségügyi Világszervezet
ESEMÉNY, (OKNE): Oltást követõ nemkívánatos
esemény

53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet a gyógyszerekkel
folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl

BCG: Bacille Calmette - Guerin tuberkulózis elleni
vakcina
DTP: Diphteria Toxoid, Tetanus Toxoid, Pertussis
vakcina
DTaP: Diphtheria Toxoid, Tetanus Toxoid, Acellularis Pertussis vakcina
HIB: b csoportú Haemophilus influenzae
MMR: Kanyaró, Mumpsz, Rubeóla vakcina

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
IRÁNYELVE (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexérõl
(2001/83/EK); VOLUME 9A of The Rules Governing Medicinal Products in the European Union - Guidelines on Pharmacovigilance for Medicinal Products
for Human Use

OPV: Orális Poliomyelitis Vakcina
HHA: Hipotóniás Hiporeszponzív Állapot
TSS: Toxikus - Shock szindróma

Az angol szakirodalomban használatos rövidítések:
WHO: World Health Organization
AEFI: Adverse Event Following Immunization
VAERS: Vaccine Associated Adverse Event

Bevezetõ
Világszerte ismert az oltást követõ nemkívánatos események felügyeletének fontossága. Nemzetközi és európai szakmai intézetek, szervezetek dolgoznak a meglevõ
és mûködõ rendszerek megszilárdításán, ezek fejlesztése
által. Az oltással megelõzhetõ fertõzõ betegségek felszámolása illetve eliminálása következtében az oltások fontossága a lakosság körében csökken, ugyanakkor a figyelem elõterébe mindinkább az oltást követõ nemkívánatos
események kerülnek. Az eseményekre történõ nem
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megfelelõ reagálás az átoltottság csökkenéséhez és ennek
jól ismert negatív következményeihez vezethet.

A VII. Melléklet tartalmazza az oltási technikai hibákhoz
társuló leggyakoribb eseménytípusokat.

Mindezen kihívások ismeretében született meg a jelenlegi szakmai irányelv a védõoltásokat szervezõ, végzõ, felügyelõ területi egészségügyi dolgozók számára, szem elõtt
tartva azt a követelményt is, hogy az adatok összehasonlítása érdekében az érvényes hazai ajánlások összhangban
legyenek a nemzetközi ajánlásokkal.

Ezen szakmai irányelv és ennek mellékletei az Internetrõl letölthetõek (http://www.oek.hu) és ezek alkalmazása
szükséges a korábbi nyomtatványok helyett.

A szakmai irányelv célja
- az események idõben történõ felderítése, bejelentése
és kivizsgálása
- az események elõfordulási gyakoriságának ismerete
- a szokatlanul gyakori és súlyos eseményeket okozó
vakcinák gyártási tételeinek felderítése
- a szokatlanul gyakori és súlyos események nyilvántartása
- az oltóanyag szállítása, tárolása illetve alkalmazása során
bekövetkezett hibák felderítése
- a lakosság oltásokba vetett bizalmának megõrzése az
idõben történõ, megfelelõ intézkedések által
- szakmai szakértõi anyagként szolgál
A szakmai irányelv részei
1. Gyors felderítés és bejelentés
2. Gyors és hatékony kivizsgálás
Naprakész, pontos nyilvántartás
3. Adatelemzés
4. Gyors és hatékony intézkedés
5. A rendszer kiértékelése
Az érintettek tájékoztatása
Képzés
E szakmai irányelv részét képezõ mellékletek megkönnyítik az egészségügyi dolgozó munkáját és döntését
arra vonatkozóan, hogy az oltást követõ nem kívánatos
esemény összefüggésbe hozható-e az oltással vagy sem.
Az I. Melléklet tartalmazza az oltásokat követõ ismert
és leggyakrabban elõforduló eseménytípusokat, valamint
ezek esetdefiníciót. Ezek alapján kell az eseményeket bejelenteni.
A II. és a III. Melléklet az eseményre vonatkozó begyûjtött
adatokat tartalmazza. Az adatbázis beviteli ûrlapja.
A IV. Melléklet tárolja a kivizsgálás során begyûjtött
adatokat.
Az V. Melléklet tartalmazza az oltásokat követõ leggyakoribb eseménytípusok és az oltás közötti idõbeni összefüggéseket.
A VI. Melléklet tartalmazza az egyes oltóanyagok által
kiváltott ismert eseménytípusok ajánlott kezelését.

1. Az oltást követõ nemkívánatos események felderítése és bejelentése
Az oltást követõ nemkívánatos események okának tisztázásához elengedhetetlenül fontos az esemény felderítése
és bejelentése. Az oltást követõ nemkívánatos esemény az
oltást követõen jelentkezik, és az oltással összefüggésbe
hozható.
Nem minden oltást követõ nemkívánatos esemény hozható összefüggésbe az oltással és nem minden esetben az
oltóanyag felelõs a nemkívánatos eseményekért. Számos
esetben az oltóanyag szállítása, tárolása, illetve kezelése
folyamán bekövetkezett mulasztások állnak az esemény
hátterében.
A felügyelet számos eseményt felderít, mindemellett a
nagyon ritka vagy a késõn jelentkezõ események felderítetlenül maradhatnak. Ilyen esetekben az események oltáshoz vagy oltóanyaghoz kapcsolódó valószínûségének igazolására speciális tanulmányok kivitelezése szükséges.
Milyen eseményt kell bejelenteni?
1. Minden olyan abscessust, mely az oltás helyén keletkezik.
2. Minden olyan lymphadenitist, mely BCG oltást követõen jelentkezik.
3. Minden olyan elhalálozást, amely az oltást követõen
1 hónapon belül jelentkezik.
4. Minden olyan oltást követõ nem kívánatos eseményt,
mely kórházi ellátást igényel.
5. Minden súlyos és szokatlan oltást követõ nem kívánatos
eseményt, mely az oltással összefüggésbe hozható.
6. Minden olyan enyhe nem kívánatos eseményt, amely
tömegesen fordul elõ.
Az oltó/észlelõ orvos hatásköre, hogy amennyiben
szakmai szempontból (az oltott állapota, körülményei) indokolt, bármilyen más oltást követõ nemkívánatos eseményt bejelentsen. Lásd I. Melléklet. Amennyiben az esemény a szülõ vagy a lakosság aggodalmát kelti be kell jelenteni.
Kinek és hova kell bejelenteni?
- Az oltást követõ nemkívánatos eseményt az észlelõ
vagy az oltó orvos jelenti az ÁNTSZ Kistérségi Intézetébe.
- Az ÁNTSZ Kistérségi Intézete a tudomására jutott
eseményt jelenti az ÁNTSZ Regionális Intézetébe.
- Az ÁNTSZ Regionális Intézete a bejelentõlapok másolatát a kivizsgálás eredményével együtt megküldi az Országos Epidemiológiai Központba.
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Mikor kell bejelenteni?
A bejelentést 24 órán belül vagy az eseményt követõ
elsõ munkanapon, írásban kell megtenni.
A halálesetet és a szokatlanul súlyos, kórházi ellátást
igénylõ eseteket azonnal, telefonon is be kell jelenteni a
fentiekben részletezettek szerint. A telefonon történõ
azonnali bejelentés lehetõvé teszi az információk hitelességének azonnali ellenõrzését és az intézkedések mielõbbi
meghozatalát a további események megelõzése érdekében.
Hogyan kell bejelenteni?
A bejelentéseket papíralapú vagy elektronikus (fax,
e-mail) formában, a II. Mellékletben közzétett Bejelentõ
lapon kell megtenni. Az azonnali értesítés nem jelent felmentést a Bejelentõ lapon történõ bejelentés illetve a kivizsgálás eredményének megküldése alól.
Milyen adatokat kell bejelenteni?
Az oltott személyi adatait, az oltó orvos illetve az ûrlapot kitöltõ személy elérhetõségi adatait, a oltóanyagra vonatkozó adatok (oltóanyag neve, gyártója, a gyártási tétel
száma), az aktuális eseményre vonatozó adatok (az oltás
idõpontja, a tünetek leírása, intézkedések). (lásd II. Melléklet)
2. Az oltást követõ nemkívánatos események kivizsgálása
Az esemény bejelentését az esemény kivizsgálása kell,
hogy kövesse, halmozott elõfordulás esetén a kivizsgálások sorozata.
Az esemény kivizsgálásának célja
Az oltással összefüggõ események illetve a halmozódások lehetséges okának felderítése. Továbbá az oltással
összefüggõ mulasztások mielõbbi felderítése, kijavítása,
és a szükséges intézkedések azonnali megtétele, ily módon
megelõzve a lakosság potenciális expozícióját további
eseményekre. Megtörténhet, hogy az esemény oka felderítetlenül marad, de a kivizsgálás ténye növeli a szülõk oltásokba vetett bizalmát.
Teendõk a kivizsgálás során
A bejelentés hitelességének ellenõrzése és diagnózis
megerõsítése:
- más lehetséges diagnózisok felvetése/kizárása
- klinikai adatokkal, laboratóriumi eredményekkel történõ alátámasztása Az oltóanyag specifikációinak a beazonosítása.
Az oltásra vonatkozó adatok felfedése:
- az oltás körülményeinek tisztázása
- az alkalmazási javallatoknak való megfelelõsség megállapítása
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- az oltással kapcsolatos szervezési-, adminisztrációs-,
illetve
- az oltóanyag szállítása, tárolása, és alkalmazása során
bekövetkezett hibák felderítése Hasonló esetek csoportos
elõfordulásának megállapítása.
- Hasonló esetek elõfordulásának megállapítása a be
nem oltott lakosság körében.
Milyen eseményt kell kivizsgálni és mikor?
Minden bejelentendõ eseményt ki kell vizsgálni:
1. Minden olyan abscessust, mely az oltás helyén keletkezik.
2. Minden olyan lymphadenitist, mely BCG oltást követõen jelentkezik.
3. Minden olyan elhalálozást, amely az oltást követõen
1 hónapon belül jelentkezik.
4. Minden olyan oltást követõ nem kívánatos esemény,
mely kórházi ellátást igényel.
5. Minden súlyos és szokatlan oltást követõ nem kívánatos
eseményt, mely az oltással összefüggésbe hozható.
6. Minden olyan enyhe nem kívánatos eseményt, amely
tömegesen fordul elõ.
A regionális epidemiológus hatásköre, hogy - amenynyiben szakmai szempontból indokolt - az oltásnak tulajdonítható bármilyen más bejelentett eseményt kivizsgáljon.
A járványügyi kivizsgálást a lehetõ leghamarabb, a bejelentést követõ elsõ 48 órában vagy a bejelentést követõ
elsõ munkanapon el kell kezdeni, a további oltást követõ
nem kívánatos események megelõzése érdekében.
Kinek kell kivizsgálni az eseményt?
A bejelentett események kivizsgálását az oltás helyszínén az ÁNTSZ regionális intézetének járványügyi szakorvosa végzi, vagy az általa megbízott szakember a kistérségi munkatárs bevonásával, az oltó orvos jelenlétében.
A regionális epidemiológus konzultálciót kérhet a védõoltási szaktanácsadó orvosától. Amennyiben szükséges a kivizsgálásba az Országos Epidemiológia Központot is be
kell vonni.
Milyen adatokat kell gyûjteni?
Az oltottra vonatkozó személyes adatok
- Neve (azonosító), lakhelye, elérhetõsége.
A érintett oltóanyagra vonatkozó adatok:
- az oltóanyag neve, gyártási tételszám, lejárati ideje,
gyártó.
Az oltásra vonatkozó adatok:
- az oltás idõpontja, helyszíne, helye és módja, az elõírt
dózis, a korábban beoltott dózisok száma.
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Oltási technikai hibával kapcsolatos adatok az oltást
megelõzõen:

Végzi: az észlelõ/oltóorvos, az ÁNTSZ járványügyi
munkatársa.

- az oltóanyag/oldószer szállítására, tárolására és kezelésének módjára vonatkozó adatok (pl. a vakcina feloldásának módjára vonatkozó adatok, megtörtént-e az ampulla
felrázása az oltás elõtt, mennyi idõ telt el a liofilezett „élõ”
vakcina feloldása és felhasználása között, az oltást követõen a megmaradt oltóanyag tárolására vonatkozó adatok)

Az egészségügyi dolgozótól
Az oltáskor jelenlevõ egészségügyi dolgozókat ki kell
kérdezni, a tévesen beidegzõdött oltási szokások felderítése érdekében.

A vakcina feloldásának módjára vonatkozó adatok:
- megfelelõ típusú oldószer (csomagolás, feliratozás) alkalmazása
- megfelelõ minõségû (steril) oldószer alkalmazása
- a szakmai ajánlások (az oltás helye, módja, az elõírt
dózis) betartása
Az aktuális eseményre vonatkozó adatok:
- a tünetek felsorolása
- a tünetek megjelenésének ideje, idõtartama
- az alkalmazott kezelés
- az esemény kimenetele
- az esemény típusa (kórisme)
Korábbi betegségekre vonatkozó adatok:
- korábbi oltást követõ nemkívánatos események elõfordulása
- gyógyszerallergiák
- neurológiai rendellenességek
- rendszeres gyógyszerszedés
- kórházi ellátás esetén a laboratóriumi (klinikai, mikrobiológiai) vizsgálatok eredményei, továbbá minden olyan
diagnosztikus vizsgálati eredmény, amely a diagnózist
megerõsíti, vagy kizárja, szakorvosi, konziliáriusi vélemények, képalkotó eljárások eredményei
A lakosságra vonatkozó adatok:
- Mindazok száma, akiket ugyanazon gyártási számú
vakcinával oltottak be, vagy ugyanazon oltási kampány
során oltottak be, és akiknél az oltást követõen tünetek jelentkeztek.
- Mindazok száma, akiknél ugyanolyan tünetek jelentkeztek, mint az oltottaknál, de nem kaptak oltást, vagy más
gyártási számú vakcinával oltották be õket.
Egyéb adatok:
- Az oltást végzõ személy neve, képesítése, tapasztalata,
elérhetõsége.
Kitõl gyûjtünk adatokat?
A kivizsgálás során az alábbi személyektõl gyûjtünk
adatokat
Az oltott személytõl
A beteget ki kell kérdezni és meg kell vizsgálni.

Végzi: az ÁNTSZ regionális epidemiológusa vagy az
általa megbízott járványügyi munkatárs.
A lakosoktól
Az oltáskor jelen levõ szülõt illetve kísérõt ki kell kérdezni.
A lakosokat fel lehet kérni arra, hogy bejelentsék a kivizsgálás alatt levõ esemény során elõforduló tüneteket a
be nem oltott lakosság soraiban is.
Végzi: észlelõ/oltóorvos és az ÁNTSZ járványügyi
munkatársa.
Az adatgyûjtéskor minden érintettnek el kell magyarázni, hogy minden erõfeszítés ellenére is megtörténhet, hogy
az esemény oka ismeretlen marad, így nem éri majd váratlanul õket, amennyiben az esemény okát nem sikerül felderíteni.
Hogyan gyûjtünk adatokat?
Az eseményt kiváltó ok/okok felderítésének módozatai:
- a klinikai vizsgálat
- a személyes beszélgetések
- az egészségügyi dokumentációk felkutatása
- az oltási jelentések és az oltást követõ nemkívánatos
események nyilvántartásának áttekintése az oltott anamnesztikus adatainak megismerésére
- a laboratóriumi regiszterek áttekintése
- oltóanyag gazdálkodás nyilvántartásának áttekintése a
szállítási, tárolási, kezelési körülmények felderítésére.
A kivizsgálás eredményét a kivizsgáló lapon rögzíteni kell.
Az adatok nyilvántartása
A kivizsgálás adatainak nyilvántartása az alábbiak
szerint történik
- Kivizsgáló lap (Word/Web dokumentum ûrlap)
- Táblázatos nyilvántartás
- Az eseményeket összefoglaló leíró jelentés
Bejelentõ/kivizsgáló lap (investigation form)
A oltottra, az oltóanyagra és az oltás körülményeire vonatkozó elérhetõ adatokat tartalmazza. Az adatbázis beviteli ûrlapja.
Táblázatos nyilvántartás (line lising)
A bejelentett és kivizsgált oltást követõ nemkívánatos
események részletes nyilvántartása (pl. MS Excel), mely
az adatok tárolására szolgál.
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A táblázatban minden eseményhez egy sor tartózik.
Minden sornak tartalmaznia kell az esemény sorszámát, az
oltott azonosítóját, lakcímét, az oltás helyszínét, az oltott
születési idejét, az oltás idõpontját, a tünetek megjelenésének idejét, a bejelentés dátumát, a kivizsgálás dátumát, az
oltó-anyag/ok nevét, gyártási számát, az esemény típusát,
súlyosságát és kimenetelét. Ezek az adatok lehetõvé teszik
a halmozódások, illetve más trendek felderítését és nyomon követését.
Leíró (descriptive) jelentés
Az oltást követõ nem kívánatos esemény kivizsgálását
követõen az esemény vagy a halmozódások leíró és értelmezõ jellegû beszámolója. Idõrendi sorrendben bemutatja
az esemény alakulását, összefoglalja a kivizsgálás megállapításait és levonja a következtetéseket úgy egyedi esetben, mint a halmozódások elõfordulásakor. Nem igényel
sajátos formanyomtatványt.
3. Az oltást követõ nemkívánatos események adatelemzése
Kinek kell az adatokat elemezni?
Az adatok elemzése és az eredmények kiértékelése annak a járványügyi munkatársnak a feladata, aki az eseményt kivizsgálta. Szükség esetén regionális vagy országos munkacsoport is összehívható egyéb szakterületek orvosainak bevonásával.
Az OEK felügyeli és irányítja az adatok területi szinten
történõ feldolgozását, és szükség esetén közremûködik az
adatok elemzésének és az eredmények kiértékelésének folyamatában.
Az adatelemzés lépései
A diagnózis megállapítása
Az elemzés elsõ lépése a diagnózis megállapítása és besorolása a Standard Esetdefiníciók alapján. A tünetek, a
kórelõzmény, az oltás végzésének körülményeire vonatkozó információk, segítenek a diagnózis megerõsítésében.
Amennyiben az oltott a tünetek súlyossága miatt kórházi ellátásban részesül, úgy a laboratóriumi vizsgálatok
eredményei is hozzájárulnak a diagnózis alátámasztására.
Néhány esetben már a diagnózis is utalhat a kiváltó
okra. Más esetekben további elemzésekre van szükség az
eseményt kiváltó lehetséges ok/okok feltárására.
Az eseményt kiváltó okok megállapítása
Az oltást követõ nemkívánatos események általában az
alábbi négy okra vezethetõk vissza:
- Oltáshoz kapcsolódó oltási technikai hiba
- Oltóanyaghoz kapcsolódó
- Véletlenül egybeesõ
- Ismeretlen
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Az esemény kiváltó oka nem tárható fel minden esetben, és az is elõfordulhat, hogy egynél több kiváltó okot sikerül beazonosítani vagy további elemzésekre lehet szükség a lehetséges ok/okok feltárására. Ezért célszerû, minél
több információt összegyûjteni és feldolgozni.
Oltáshoz kapcsolódó, oltási technikai hibákból eredõ
(Programme related) nemkívánatos események
A tapasztalat szerint, az oltást követõ nemkívánatos események fõképp az oltóanyag tárolási, szállítási, kezelési
hibáival és kevésbé az oltóanyaggal hozhatók összefüggésbe. Ezért elemzésekor elsõként az oltás körülményeinek tisztázása és az oltáshoz kapcsolódó rejtett hibák feltárása döntõ fontosságú lehet.
Az alábbiakban felsorolt mulasztások bizonyítékait
minden esemény elõfordulásakor keresni kell:
- Nem megfelelõ helyre beoltott vakcina
- Nem az ajánlott mennyiség alkalmazása
- Nem megfelelõ bõrfertõtlenítés
- Nem megfelelõ szavatosságú vakcina felhasználása
- Nem megfelelõen feloldott vakcina
- Nem megfelelõ oldószer alkalmazása
- Helytelenül tárolt vakcina felhasználása
- Kontaminált vakcina vagy oldószer használata
- Sterilitási szabálytalanságok, pl. sérült csomagolású,
lejárt szavatosságú fecskendõ, tû használata
- Az ellenjavallatokra vonatkozó elõírások figyelmen
kívül hagyása
- A feloldott és fel nem használt oltóanyagra vonatkozó
elõírások figyelmen kívül hagyása
Halmozódás elõfordulásakor az egyedi kivizsgáló lapok
mellett a táblázatos nyilvántartásban szereplõ adatok elemzése is segít az esemény kiváltó okának a feltárásában:
- általában oltási technikai hibára utaló tény: ha a szóban
forgó oltásokat ugyanaz az orvos végezte
- oltási technikai hiba, vagy vakcina indukált vagy véletlenül egybeesõ: ha ugyanazon az oltóhelyen, ugyanabban az idõben, ugyanazzal a gyártási tétellel oltottaknál
hasonló tünetek jelentkeznek
- nem oltáshoz és nem oltóanyaghoz kapcsolódó: ha
ugyanazon korcsoportba tartozó, ugyanazon földrajzi területen élõ, be nem oltottak, hasonló tünetekrõl panaszkodnak
Amennyiben minden lehetséges oltási technikai hiba kizárása megtörtént, úgy az elemzõ rátérhet az oltóanyaghoz
kapcsolódó, vagy a véletlenszerûen egybeesõ okokat alátámasztó bizonyítékok feltárására.
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Oltóanyaghoz kapcsolódó (vaccine-induced) nemkívánatos események
Az oltóanyaghoz kapcsolódó nemkívánatos esemény az
egyén sajátos reakciója egy adott oltóanyagra. Mivel ez
egy egyedi jelenség, ugyanabban az idõben, ugyanazzal az
oltóanyaggal oltott, más személynél az elõfordulása nem
valószínû.
Ugyanebbe a kategóriába tartóznak olyan vakcina indukálta események is, amelyek megjelenése az oltástól függetlenül bármikor megtörténhetett volna, de jelen esetben
az esemény megjelenését a vakcina beoltása váltotta ki (pl.
egy egyszerû lázas konvulzió egy olyan gyereknél, akinek
az anamnézisében lázas konvulzió szerepel).
A vakcina indukálta események enyhék és általában rövid ideig tartanak, ilyenek, pl. az enyhe szisztémás reakciók, mint a láz, a bõrkiütések vagy a helyi bõrpír, fájdalom és melegség az oltás helyén.
Véletlenül egybeesõ (coincidental) nemkívánatos
események
Az esemény immunizáció hiányában is megjelent volna. Nem oltási technikai hibához kapcsolódó, nem oltóanyag indukálta sajátos reakció okozza, sem oltáshoz, sem
az oltóanyaghoz nem kapcsolódik, csupán az oltást követõen jelenik meg. A véletlen egybeesés tényét alátámasztó
legjobb bizonyíték az esemény elõfordulása a nem oltott
lakosság körében is.
Ismeretlen (unknown) eredetû események
Olyan események, amelyek okát nem sikerül feltárni.
Az események kiváltó okainak felderítésére irányuló nemzetközi tanulmányok, rámutattak arra, hogy az oltást követõ nem kívánatos események oltási technikai hibához vagy
oltóanyaghoz kapcsolódnak, esetleg véletlenszerûen egybeesnek az oltás idejével. A tanulmányok célja az eseményeket kiváltó ok/okok feltárása és „az oka ismeretlen”
kategória kiiktatása az adatelemzésnél.
A laboratórium szerepe az adatelemzésben
A laboratórium legfõbb szerepe a diagnózis megerõsítése
vagy kizárása.
A diagnózis laboratóriumi eredményekkel történõ alátámasztására általában akkor kerül sor, amikor az esemény
súlyossága miatt a oltott kórházi ápolásra szorul.
A laboratórium másik szerepe az oltóanyag minõségi
megfelelõsségének ellenõrzése:
- a csomagoláson található feliratozás megfelelõssége
- az oltóanyag tárolási megfelelõssége (pl. a vakcinát lefagyasztása felhasználás elõtt)
- az érintett gyártási tétel kontamináltságának ellenõrzése
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Az oltás helyén jelentkezõ abscessus elõfordulásakor az
oltóanyag sterilitása sérül az elõkészítése (rekonstituálás)
folyamán.
Súlyos helyi reakció a vakcina alumínium tartalmával
hozható összefüggésbe.
Halmozódások esetén, amennyiben liofilizált vakcinával oltanak, az oldószer beazonosítása és minõségének ellenõrzése szükséges.
Az oltóanyag laboratóriumi bevizsgálása korlátozott,
hiszen amennyiben egydózisos a kiszerelés, úgy nincs
mód az oltóanyag bevizsgálására. Amennyiben az oltóanyag kiszerelése több dózisos, és a nem kívánt esemény
az ampullában megmaradt mennyiség megsemmisítése
után következik be, ugyancsak nincs mód az oltóanyag bevizsgálására.
Ezekben az esetekben csak az oltóanyag ugyanazon
gyártási tételeinek ellenõrzésére van lehetõség, tekintettel
arra, hogy az oltóanyag forgalomba bocsátásának hatósági
engedélyezése gyártási tételenkénti ellenõrzésen alapul.
Az oltóanyagot minden esetben csak az esemény kivizsgálását, és az adatok elemzését követõen ajánlott minõségi
ellenõrzésre küldeni, semmi esetre sem elõtte. A mintát az
Országos Epidemiológiai Központ vírus illetve bakteriális
oltóanyag-ellenõrzõ osztályára kell eljuttatni - elõzetes
konzultációt követõen - megfelelõ hûtõlánc biztosításával.
A mintához minden esetben csatolni kell a kivizsgáló
lap másolatát és a kérés pontos megfogalmazását.
A kivizsgálás eredményének jelentése
Az adatelemzést követõen a kivizsgálást végzõ személy
elkészíti az adatelemzés megállapításainak összefoglaló,
leíró jellegû jelentését. Jelentésében felsorolja a diagnózist
alátámasztó bizonyítékokat, az eseményt kiváltó valószínûsíthetõ okot/okokat és az ezeket alátámasztó bizonyítékokat. A jelentésnek tartalmaznia kell a megtett intézkedéseket és javaslatokat, további lehetséges események megelõzése érdekében.
Halmozódás esetén a jelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- azonos típusú diagnózist tartalmazó bejelentések száma
- a érintett oltóanyag neve és gyártási száma
- azonos tünetekkel jelentkezõk száma
- azonos tünetetek felsorolása
- azonos gyártási számú vakcinával oltottak száma
- az oltás helyszínére vonatkozó adatok
- azonos oltóanyagot felhasználó oltóhelyek száma
- az oltás és a tünetek megjelenése között eltelt átlag idõ
- az oltóanyagok szállítási, tárolási körülményeirõl, illetve a hûtõláncról szóló tájékoztatás
- a megtett intézkedések (típusa, idõpontja)
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- a kivizsgálás eredményérõl szóló értesítés megküldése
(észlelõ/oltóorvost, szülõt, jogi képviselõt) és ennek ideje
- a laboratóriumi vizsgálatok (klinikai diagnosztikai,
mikrobiológiai) eredményei, amennyiben ez megtörtént
- a jelentés megküldésének ideje
- a kivizsgálást végzõ személy neve
- a kivizsgálás idõpontja
- az oltóanyag minõségi megfelelõsségének ellenõrzésére vonatkozó adatok
A jelentéshez csatolni kell a kivizsgáló lap és a laboratóriumi eredmények másolatát, amennyiben ezek rendelkezésre állnak.
A további intézkedések meghozatalához és a bejelentõ
rendszer hatékonyságának kiértékeléséhez a fentiekben
felsorolt információk megküldése rendkívül fontos.
4. Intézkedések, felelõsségek
Az oltást követõ nemkívánatos események felderítését,
kivizsgálását és az adatok elemzését követõen elengedhetetlenül fontos az intézkedések megtétele további események megelõzése érdekében.
Helyi intézkedések
Az oltásokat végzõ egészségügyi szolgáltató dolgozóinak
teendõi:
- Az oltott ellátása
- A szülõ, lakosság tájékoztatása
- A lakosság kérdéseinek megválaszolása
- A bejelentõ lap kitöltése
Az oltott ellátása
Az eseményt észlelõ orvosnak vagy egészségügyi dolgozónak fel kell tudni ismernie az oltást követõ nemkívá-
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natos esemény gyanúját vagy tényét, kell tudnia kezelni és
szükség esetén kórházba utalni az ellátást igénylõ egyént.
Az elsõ és legfontosabb intézkedés a tünetek kezelése.
Az enyhe tüneteket valamint a lázat, az eseményt észlelõ
egészségügyi dolgozó, de akár a szülõ is kezelheti, és ezek
általában önmaguktól megoldódnak.
Együttmûködés a szülõkkel
Az oltás beadásakor a várható oltási reakciókról a szülõt
tájékoztatni kell.
A lakosság kérdéseinek megválaszolása
A rémhírek megelõzése érdekében, gyorsan, szakszerûen és közérthetõen, a lakosságot tájékoztatni kell. A lakosság érdeklõdésére és a rémhírekre reagálni kell. Ez különösen fontos, ha a lakosság aggálya erõs.
Az esemény bejelentése
A rendkívül súlyos és a rendkívül szokatlan események
(súlyos események halmozódása, életet veszélyeztetõ, haláleset) telefonon azonnal jelentendõk, majd a bejelentõlapokat egyedileg is ki kell tölteni és meg kell küldeni.
A gyakran elõforduló enyhe eseményekrõl (ilyen, pl. a
fájdalom, duzzanat, bõrpír az oltás helyén) az oltásokat
végzõ egészségügyi szolgáltatónak nyilvántartást kell vezetni a halmozódások nyomon követésére.
Amennyiben az izolált, enyhe esemény a szülõ vagy a
lakosság aggodalmát kelti, úgy azt is be kell jelenteni.

Az ÁNTSZ Kistérségi Intézetének feladata:
Az oltást követõ nemkívánatos események kiváltó okának/okainak megszüntetésére a szükséges intézkedések lehetõ legrövidebb idõn belüli megtétele.
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Döntési eszköz
Esemény bármely egészségügyi szolgáltatónál
- Az oltott ellátása
- A szülĘ, lakosság tájékoztatása
- A lakosság kérdéseinek megválaszolása
- A bejelentĘ lap kitöltése

Nem

Súlyos

Igen

Nyilvántartás

Halmozódás ?

Igen

A bejelentés megküldése

Igen

Az intézkedések megtétele
Kivizsgálás

Nem

SzülĘk, lakosság aggodalma
Nem

Súlyos (serious) esemény: halállal végzõdõ vagy a beteg kórházi ápolását szükségessé tevõ oltást követõ nem
kívánatos esemény
Halmozódás (cluster): Két vagy több olyan oltást követõ 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 egészségügyi szolgáltató részére biztosítani kell.
Az enyhe események halmozódásai figyelemfelkeltõek
lehetnek, ezért felügyeletük és kivizsgálásuk szükséges.
A bejelentést követõen az ÁNTSZ regionális járványügyi szakorvosa felelõs az esemény kivizsgálásáért, a ki-

vizsgálás adatainak feldolgozásáért és az eredmények jelentéséért. A hiányzó adatokat utólag meg kell küldeni.
Az Országos Epidemiológiai Központ felügyeli és irányítja e tevékenységet, szükség esetén részt vesz a kivizsgálásban 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 hûtõlánc folytonosságára
- a hûtõhõmérséklet napi kétszeri dokumentálására
- a hûtõkapacitás nagyságára
- áramkimaradás esetén az eljárási gyakorlatra
- az oltóanyag szállításának feltételeire
- az oltási segédeszközök (fecskendõ, tû) megfelelõ tárolására
- a keletkezõ hulladékok szabályos begyûjtésére
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Amennyiben a fent részletezettekben hiányosság észlelhetõ, az azonnal korrigálandó!
Oktatás
Amennyiben az oltási hibák, mulasztások hátterében
szakmai ismeretek hiánya áll, úgy az oltásokat végzõ
egészségügyi szolgáltató dolgozóinak oktatása ajánlott.
Tájékoztatás
A területen dolgozó munkatársakat tájékoztatni kell az
adatfeldolgozás eredményérõl. A kivizsgálást végzõ járványügyi szakorvos a kivizsgálás eredményérõl írásban
értesíti a bejelentést megküldõ orvost. Az oltó orvos a kivizsgálás eredményérõl az érintettet (szülõ vagy nagykorú) tájékoztatja.
5. A tevékenység kiértékelése
Az ÁNTSZ regionális és kistérségi intézetei az illetékességi területükön folyó oltást követõ nemkívánatos eseményeket felügyelik, és rendszeresen (negyedévente) kiértékelik. A kiértékelés indikátorai megegyeznek a járványügyi surveillance-ok hatékonyságának indikátoraival. Ezek az alábbiak:
- a bejelentések idõszerûsége, teljessége és pontossága
- a gyorsaság, amellyel az esemény bejelentését követõen
a kivizsgálás elkezdõdik
- a megtett intézkedések megfelelõssége további oltási
hibák megelõzésére.
A kiértékelés menete
A bejelentések idõszerûsége, teljessége és pontossága

5. szám

Éves jelentés
Az ÁNTSZ regionális és kistérségi intézetei összefoglaló éves jelentésének az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- az évente bejelentett események száma (a beadott oltások
számához viszonyítva)
- a súlyos események száma
- a szokatlan események száma
- az évente bejelentett halmozódások száma
- az évente bejelentett események száma diagnózis szerint
- az évente bejelentett események száma oltóanyag szerint/gyártási tétel szerint
- az események osztályozása a lehetséges kiváltó ok szerint:
- oltóanyaghoz kapcsolódó, oltási hiba, véletlenül egybeesõ, ismeretlen.

Mellékletek
I. Melléklet
Oltást követõ nemkívánatos események
esetdefiníciói
Abscessus az oltás helyén
Fluktuáló vagy szupuráló lézió (szövetkárosodás) jelenléte az oltás helyén, lázzal vagy láz nélkül
Bakteriális felülfertõzõdés: A gyulladásos tünetek jelenléte a beolvadás tüneteivel (a gennykeltõ jelenléte bizonyítható)

Ajánlatos rendszeresen (pl. negyedévente) kiértékelni a
bejelentõ és kivizsgáló lapok adatait, ezek teljeségét és
pontosságát valamint a bejelentések idõszerûségét.

Steril: a gyulladásos tünetek hiánya (a gennykeltõ jelenléte nem bizonyítható)

A gyorsaság, amellyel az esemény bejelentését követõen
a kivizsgálás elkezdõdik

Limfadenitisz (a szuppuratív limfadenitiszt is beleértve)

Az esemény felderítését követõen ez irányelvben leírtaknak megfelelõen megtörtént-e a bejelentés?

Legfeljebb egy tünet megjelenése az alábbiak közül:
- az oltás régiójában legalább egy darab, minimum 1,5 cm
(egy felnõtt ujj szélességû) vagy ennél nagyobb nyirokcsomó
vagy
- egy, sipolyképzõdéssel járó nyirokcsomó

Az esemény bejelentését követõen (48 órán belül) a leírtaknak megfelelõen elkezdõdött-e kivizsgálás?
A megtett intézkedések megfelelõssége további oltási
technikai hibák megelõzésére
A kivizsgáló lapok, és a leíró jelentések alapján ellenõrizni kell az elrendelt intézkedéseket, valamint ezek teljesítésének idõpontját (milyen intézkedések kerültek elrendelésre és mikor, továbbá hogy ezek teljesítése megtörtént-e).
A regionális epidemiológus feladata a tevékenység
rendszeres kiértékelése és az egészségügyi szolgáltató
munkatársainak tájékoztatása az oltást követõ nemkívánatos események aktuális, illetve éves adatairól és eredményeirõl.

Szinte kizárólag a BCG oltás után 2-6 hónappal jelentkezik, ugyanazon az oldalon, ahol az oltás történt (fõleg
axillárisan).
Súlyos helyi reakció
Bõrpír, fájdalom és/vagy duzzanat, mely az oltott végtagon a felkar vagy a comb 1/3-át meghaladja, és melyet egy
vagy több kísér az alábbiak közül:
- legközelebbi izületig terjed
- 3 vagy ennél több napig tart
- kórházi ápolást igényel
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Ennél kisebb intenzitású helyi reakciók gyakran elõfordulnak az oltás helyén, ezek általában csekély fontosságúak
és nem bejelentendõk. A tömeges elõfordulású, enyhe
reakciók azonban bejelentendõk.
Az idegrendszert érintõ, oltást követõ nemkívánatos
események
Akut flaccid paralízis (hevenyen jelentkezõ petyhüdt
bénulás)
A) Oltáshoz társuló paralitikus poliomyelitis
Hevenyen kezdõdõ flaccid paralízis (petyhüdt izombénulás) mely 4-30 napon belül az orális poliomyelits (OPV)
oltást követõen, vagy 4-75 napon belül az OPV oltott személlyel való kontaktust követõen jelentkezik és a neurológiai bántalom a tünetek megjelenésétõl számítva 60 napig
fennáll vagy halállal végzõdik.
*Megjegyzés: Magyarországon 2006 óta nem oltanak
orális poliomyelitis vakcinával
B) Guillain - Barre szindróma (GBS)
Hevenyen kezdõdõ, gyorsan progrediáló, aszcendáló,
szimmetrikus, petyhüdt izombénulás, melyet a tünetek
megjelenésekor érzéskiesés kísér, láz nélkül. A liquorban
a sejt-fehérje disszociáció a jellemzõ, azaz jelentõs összfehérje-emelkedés mellett nincs sejtszám-emelkedés.
Minden GBS, mely az oltást követõ 1-30 napon belül jelentkezik, jelentendõ.
Encephalopathia
Oltással idõben összefüggõ, hirtelen jelentkezõ, súlyos
idegrendszeri tünetekkel járó állapot, melyet az alábbi
három tünet közül legalább kettõ jellemez:
- konvulzió láz nélkül
- egy vagy annál több napig tartó eszméletvesztés, tudatzavar
- legalább egy napig tartó viselkedés zavar
Elölt kórokozót tartalmazó oltóanyaggal történõ oltást
követõen 72 órán belül, vagy élõ gyengített korokozót tartalmazó vakcina adását követõen 7-15 napon belül jelentkezõ eseményt be kell jelenteni.
Encephalitis
Az encephalitist a fentiekben felsorolt tünetek és az
idegrendszeri gyulladás tünetei jellemzik. Számos esetben
az liquor vizsgálat alacsony fehérjetartalmat és magas sejtszámot mutat (pleocitózis), és/vagy vírus izolálható.
Az oltást követõen 1-4 héten belül jelentkezõ encephalitis,
jelentendõ.
Meningitis
Hevenyen kezdõdõ láz, tarkómerevség/meningeális izgalmi tünetek (Kernig/Brudzinski).
A tünetek lehetnek elmosódottak vagy encephalitisre
jellemzõek.
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Az liquor vizsgálata a legfontosabb diagnosztikai eljárás, mely pleocytosist (hiperleukocitozis -fehérvérsejtek
túlzott felszaporodása) mutat és/ vagy a kórokozó kimutatható.
Egyéb oltást követõ nemkívánatos események
Allergiás reakciók
Az oltást követõen 24 órán belül jelentkezõ egy vagy
több tünet jelenléte az alábbiak közül:
1. bõrkiütések 2. ziháló légzés, 3. fej-nyak régióban lokalizált vagy generalizált ödéma
Anafilaktoid reakció (akut túlérzékenység)
Súlyosabb akut allergiás reakció, amely az oltást követõen az elsõ 2 órában jelentkezik, és amelyet egy vagy több
tünet jellemez az alábbiak közül:
- ziháló légzés vagy bronchospazmus következtében
fellépõ felületes légzés
- laringospazmus/gége ödéma
- egy vagy több bõrtünet megjelenése az alábbiak közül:
urticaria, arcödéma, generalizált ödéma
Anafilaxiás shock
Nagyon súlyos, azonnali (1 órán belül jelentkezõ) allergiás reakció, mely a keringés összeomlásához vezet, bronchospazmus és laringospazmus/gégeödémával vagy anélkül.
Azonnali, megfelelõ beavatkozás nélkül halálos kimenetelû.
Disszeminált BCG infekció
A BCG oltást követõen a disszeminált fertõzés 1-12 hónapon belül jelentkezik és a fertõzést a Mycobactérium
Bovis törzs kimutatása igazolja.
Általában veleszületett, súlyos kombinált immundefektusban jelentkezik
Láz
A) Enyhe láz: 38-38. 9 °C (rektálisan mért)
B) Magas láz: 39-40. 4 °C (rektálisan mért)
C) Hiperpirexia: ³40. 5 °C (rektálisan mért)
D) Meg nem határozott láz: nem ellenõrzött, de feltételezhetõen jelen van a láz
Csak a hiperpirexia jelentendõ!
Artralgia
Akutan jelentkezõ a végtagok kis izületeit érintõ fájdalom.
Tartós: 10 napnál tovább tart.
Átmeneti jellegû: 10 napnál rövidebb ideig tart.
Osteitis/Osteomyelities
BCG oltást követõen (8-16 hónap a vakcinációt követõen)
vagy más bakteriális infekció révén okozott csontgyulladás.
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Hipotóniás, hiporeszponzív állapot (HHÁ)
tünetegyüttes melyet az alábbiak jellemeznek:
Az oltást követõ elsõ 24 (48) órán belül éber állapotban
hirtelen jelentkezõ sápadtság vagy cianózis, a kontaktusteremtés képességének elvesztése vagy csökkenése, az izomtónus elvesztése vagy csökkenése.
Konvulzió
Néhány perctõl 15 percnél tovább tartó konvulziók, fokális
neurológiai tünetek vagy tünetcsoportok kísérete nélkül.
Lázas konvulzió: 38 °C-nál magasabb (rektális) láz
Láztalan konvulzió: normál testhõmérséklet
Trombocitopénia
A vérlemezkék számának kóros csökkenése - kevesebb
50 000 vérlemezke/ml, mely a bõrtûntek (petechia, purpura,
suffusio) megjelenéséhez és/vagy vérzéshez vezet.
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Perzisztens csillapíthatatlan sírás
Nyilvánvaló okkal nem magyarázható, szokásos módszerekkel - pl. kézbevétel, simogatás, stb. - nem befolyásolható, legalább 3 órán át tartó folyamatos sírás, melyet
jellegzetes magas, sikító (fej)hang kísér. Az oltást követõen 24 órán belül jelentkezik.
Brachiális neuritis
A felsõ végtagot, vállizületet ellátó idegek mûködési zavara. A kar és a váll állandó, gyakran igen súlyos fájdalma
jellemzi, amit fokozódó izomgyengeség és izomsorvadás
követ. Megjelenhet az oltott kar vagy az oltott karral ellentétes oldalon, és néha mindkét felsõ végtagot érinti. Az oltást követõen 3 hónapon belül jelentkezik.
Minden egyéb súlyos és szokatlan esemény, mely az oltást követõ 4 héten belül jelentkezik és a felsorolásban
nem szerepel, bejelentendõ!
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II. melléklet

BejelentĘ Lap
Oltást követĘ nemkívánatos események
Országos Epidemiológiai Központ
1097 Gyáli út 2-6.
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
A beteg neve:

Az oltást végzĘ neve:

Az Ħrlapot kitöltötte (név):

TAJ:

FelelĘs orvos:

oltóorvos
észlelĘ o.
gyártó
egyéb
Cím (amennyiben nem a beteg
v. az oltást végzĘ):

Intézmény/Szolgáltató neve/címe:
Lakcíme:

ir.sz. helység
ir.sz. helység

megye

ir.sz. helység

megye

megye
Tel.: ( )

Tel.: ( )

Tel.: ( )

1. Születési dátum:

2. Oltott életkora:
éééé.hh.nn.

3. Neme:
F
N

5. Az esemény típusa (tünetek leírása, idĘtartama, intézkedések):

7. Oltás dátum:

idĘpont:
éééé.hh.nn.

9. Az oltás napján beadott oltások
Az oltóanyag neve
a)
b)
c)
d)

4. Kitöltés dátum:
éééé.hh.nn.
6. Az oltás helyszíne:
orvosi rendelĘ
fekvĘbeteg intézet
lakás
egyéb
idĘpont:

8. Esemény dátum:
óó:pp
Gyártó

Az esetet be kell jelenteni akkor is, ha TAJ nem áll rendelkezésre

éééé.hh.nn.
Gyártási szám

óó:pp
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III. Melléklet

KIVIZSGÁLÓ LAP
1. oldal
Oltást követĘ nemkívánatos események
Országos Epidemiológiai Központ
1097 Gyáli út 2-6.
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
A beteg névkódja:
Az oltást végzĘ neve:
TAJ:


Az OEK tölti ki
Bejelentés száma:
Beérkezés dátuma:

Az Ħrlapot kitöltötte (név):

FelelĘs orvos:

oltóorvos
gyártó

Intézmény/Szolgáltató neve/címe:
Lakcíme:

ir.sz. helység

megye

ir.sz. helység
Tel.: ( )

észlelĘ o.
egyéb

Cím (amennyiben nem a beteg
v. az oltást végzĘ):

megye

ir.sz. helység

Tel.: ()

megye

Tel.: ( )
1. Születési dátum:

3. Neme:
2. Oltott életkora:
éééé.hh.nn.
F
N
5. Az esemény típusa (tünetek leírása, idĘtartama, intézkedések):

idĘpont: 
éééé.hh.nn.
óó:pp
9. Az oltás napján beadott oltások
Oltás
Az oltóanyag neve
Gyártó
Gyártási szám
a)
b)
c)
7. Oltás dátum:

4. Kitöltés dátum:

éééé.hh.nn.
6. Az esemény kimenetele:
gyógyult
kórházi ellátás ( nap)
elhalálozás
(dátum: 
)
éééé.hh.nn.
egészségkárosodás
egyéb
idĘpont:
8. Esemény dátum:
éééé.hh.nn.
óó:pp
Lej. idĘ




10. A 7. mezĘben feltüntetett dátumot megelĘzĘ 4 héten belül beadott oltások
Az oltóanyag neve
Gyártó
Gyártási szám
Helye/módja
a)
b)
11. Az oltás helyszíne:
orvosi rendelĘ
lakás
fekvĘbeteg intézet
egyéb
14. Betegség az oltás idején (leírás)

16. Korábbi oltási reakciók
Típusa
oltott

testvér


Korábbi
helye/módja

Dátuma



oltások száma

Korábbi
oltások száma

12. Oltóanyag beszerzés módja
13. Egyéb gyógyszeres
kezelés
központi
gyógyszertári
egyéb
15. Diagnosztizált allergia, születési rendellenesség, neurólógiai egyéb
betegség:
Életkor



Oltóanyag



Oltási sorozat száma
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Az OEK tölti ki
Bejelentés száma:
Beérkezés dátuma:

KIVIZSGÁLÓ LAP
2. oldal
Oltást követĘ nemkívánatos események
Országos Epidemiológiai Központ
1097 Gyáli út 2-6.
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
17. Az oltóanyag szállításának idĘpontja az oltás helyszínére:
dátum: 
éééé.hh.nn.
18. Szállítás módja
hĦtĘkocsi
környezeti hĘmérséklet

hĦtĘláda
egyéb leírás

19. Szállítási hĘmérséklet
megfelelĘ (2-8 °C)
nem megfelelĘ
leírás

20. Tárolási hĘmérséklet
2-3 °C
4-6 °C
leírás 

7-8 °C
nem megfelelĘ

21. A hĘmérséklet monitorozása/ dokumentálása
naponta 2x
naponta 1x
nem rendszeres
hétvégi monitorozás leírása

22. HĘmérĘ mĦködĘképes
igen
típusa (megnevezés)

nem

nincs adat

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 hĦtĘben tárolt egyéb anyagok
más gyógyszer
oldószer
egyéb (leírás) 
26. Oldószer használata
megfelelĘ
leírás

lejárt/ leselejtezett oltóanyag
élelmiszer

nem megfelelĘ

27. Vakcina feloldása
megfelelĘ
leírás 

nem megfelelĘ

28. A vakcina feloldása és felhasználása között eltel idĘ (liofilizált vakcina)
nap
óra
leírás
29. TĦ/fecskendĘ tárolása
megfelelĘ
leírás 

nem megfelelĘ

30. TĦ/fecskendĘ használata
megfelelĘ
leírás 

nem megfelelĘ

Egyéb megjegyzések:

Megjegyzés: a hiányzó adatokat utólag meg kell küldeni. Az esetet ki kell vizsgálni akkor is, ha TAJ nem áll rendelkezésre
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IV. Melléklet
Az oltást követõ nemkívánatos események táblázatos nyilvántartása
Helység ............................................................................. Jelentési idõszak: .......................................................................................
Dátumok (év/hónap/nap)
Sor- Név
szám

Lakcím

Oltóorvos

Születés

Oltás

Tünetek
megjelenése

Bejelentés

Kivizsgálás

Oltóanyag

Esemény
típusa

Kórházi
ápolás

Kimenetel

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖMY
5. szám

5. szám
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V. Melléklet
Idõbeni összefüggések az OKNE megjelenése és az oltás között
Anafilaktoid reakció (akut túlérzékenység)
Anafilaxiás shock
Csillapíthatatlan sírás
Hipotóniás-hiporeflexiás epizód (HHE)
Súlyos helyi reakció
Az oltást követõ 5 napon belül megjelenõ:
Abscessus az oltás helyén
Konvulzió, ideértve a lázas formát is
Az oltást követõ 15 napon belül megjelenõ:
- 6-12 nap MMR oltást követõen
- 0-2 nap DTP oltást követõen
Encephalopathia
- 6-12 nap MMR oltást követõen
- 0-2 nap DTP oltást követõen
- Hiperpirexia
Akut flaccid paralízis (OPV: 4-30 nap, 4-75 nap a kontaktok esetén)
Az oltást követõ 3 hónapon belül megjelenõ
Brachiális neuritis (2-28 nap tetanus komponent tartalmazó oltást
követõen)
Trombocitopénia (15-30 nap MMR oltás után)
alphaA BCG oltást követõen 1 és 12 hónapon Limfadenitisz
belül megjelenõ
Disszeminált BCG infekció
Osteitis/osteomyelitis
Guillain-Barre szindróma
Az oltást követõ 30 napon belül megjelenõ
Encephalitis
Meningitis
Bármely halállal végzõdõ vagy a beteg korházi ápolását szükséNincs idõkorlát
gessé tevõ, vagy más súlyos és szokatlan esemény, mely az oltással
kapcsolatba hozható.

Az oltást követõ 24 órán belül megjelenõ:

VI. Melléklet
Oltást követõ nemkívánatos események kezelése
OKNE

Abscessus az oltás helyén

Akut flaccid paralízis (Oltáshoz
társuló paralitikus poliomyelitis)
Anafilaktoid reakció
(akut túlérzékenység)
Anafilaxiás shock
Artralgia
Brachiális neuritis
Disszeminált BCG infekció

Kezelés

Oltóanyag

Incízió (mûtéti bemetszés),
Valamennyi oltóanyag elõidézheti
drenálás (a sebváladék elvezetése)
Bakteriális felülfertõzõdés esetén
antibiotikum kezelés
Nincs specifikus kezelés; tüneti kezelés OPV
Antiallergikumok

Valamennyi oltóanyag elõidézheti

Adrenalin injekció; protokoll szerint
Magától gyógyuló; analgetikumok
Szimptomatikus kezelés; analgetikumok
Antituberkulotikumok
(Isoniazid, Rifampicin)

Valamennyi oltóanyag elõidézheti
MMR
Tetanus
BCG

1968
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OKNE

Kezelés

5. szám
Oltóanyag

Nincs specifikus kezelés; tüneti kezelés Kanyaró, Pertussis komponenst
tartalmazó oltóanyagok
Általában enyhe és spontán gyógyul
Általában MMR
Trombocitopénia
Alkalmanként a szteroid kezelésre vagy
a trombociták pótlására szükség lehet
Elsõsorban DTP komponenst
Hipotóniás - hiporeszponzív állapot Nem igényel specifikus kezelést
A tünetek maguktól megoldódnak
tartalmazó oltóanyagok idézik elõ
Ritkán más oltóanyag is elõidézheti
A tünetek maguktól megoldódnak
Valamennyi oltóanyag elõidézheti
Konvulzió
Lázas konvulzió esetén Paracetamol
Elsõsorban Kanyaró, Pertussis
adása és hûtés (hideg vizes borogatás
komponenst tartalmazó oltóanyagok
ajánlott)
Hónapokig eltarthat a spontán gyógyulás, BCG
Limfadenitisz (a szuppuratív
bõr léziók hiányában nem ajánlott a kezelés
limfadenitiszt is beleértve)
Amennyiben a bõrléziók jelen vannak
ajánlott a mûtéti bemetszés és a sebváladék elvezetése, illetve helyi antibiotikum kezelés -antibiotikumok
instillációja (befecskendezése)
Az általánosan alkalmazott antibiotikum
kezelés eredménytelen
Perzisztens csillapíthatatlan sírás Általában egy napon belül megoldódik DTP, Pertussis komponenst tartalmazó
vakcinák
Analgetikumok adása segíthet
Néhány nap vagy héten belül spontán
Valamennyi oltóanyag elõidézheti
Súlyos helyi reakció
megoldódik
Szimptomatikus kezelés ajánlott
Antibiotikumok adása helytelen
Sürgõs kórházba utalás és parenterális Valamennyi oltóanyag elõidézheti
Toxikus - shock szindróma
antibiotikum kezelés, infúzió adása
szükséges
Encephalopathia

VII. Melléklet
Oltási technikai hibák
Oltási technikai hiba

Nem megfelelõen sterilizált tû, fecskendõ
Lejárt szavatosságú tû, fecskendõ
Sérült csomagolású tû, fecskendõ felhasználása
Kontaminált oltóanyag
Rekonstituált oltóanyag újrafelhasználása
Nem megfelelõ rekonstitució
Nem megfelelõ oldószer
Nem megfelelõ felrázás
Gyógyszer hozzáadás
Nem megfelelõ bõrfertõtlenítés
Rossz helyre beadott injekció
Nem megfelelõ szállítás, tárolás
Az ellenjavallatok mellõzése

Oltást követõ nemkívánatos esemény típusa

Infekció
Abscessus, szisztemás infekció, szepszis, toxikus shock szindroma,
vérrel terjedõ vírusok átvitele (HIV, hepatitis B, hepatitis C)
Helyi reakció vagy abscessus a nem megfelelõ felrázás miatt.
A gyógyszer hatása érvényesül: pl. izom relaxáció, inzulinhatás

Helyi reakciók, allergiás reakciók, infekció
Helyi reakciók, abscessus, nervus ischiadicus/sciaticus sérülése
Helyi reakciók a lefagyasztás következtében, hatáscsökkenés
Elkerülhetõ súlyos reakciók
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A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar
közleménye
70, 65, 60 és 50 éve végzett gyógyszerészek részére jubileumi díszoklevél adományozásáról
A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara örömmel ápolja azt a hagyományt, hogy volt hallgatóinak jubileumi díszoklevelet adományoz.
Azok a gyógyszerészek, akik diplomájukat az Egyetem jogelõdjénél, a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, illetve a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1938-ban,
1943-ban, 1948-ban, illetve 1958-ban szerezték meg és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak, 2008. május 31-ig
a Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllõi út 26.) nyújthatják be kérelmüket a rubin, a
vas, a gyémánt, illetve az arany díszoklevél igénylése végett.
A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplõ nevet, rövid szakmai életrajzot és az értesítési címet.
Jelentkezési lap igényelhetõ a Dékáni Hivatalban telefonon (266-8884), levélben (a fenti címen) vagy letölthetõ a Kar
honlapjáról (www.gytk.sote.hu).

JELENTKEZÉSI LAP
arany, gyémánt, vas és rubin díszoklevélhez
Benyújtási határidõ: 2008. május 31.

NÉV: .................................................................................................................................................................................
(névváltoztatás feltüntetésével) ......................................................................................................................................
Születési idõ: ....................................................................................................................................................................
Diploma kelte: .................................................................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................................
Telefonszám: ....................................................................................................................................................................
Utolsó munkahely: ..........................................................................................................................................................

Rövid szakmai önéletrajz:

......................................................................
kérelmezõ aláírása
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VI. RÉSZ
Vegyes közlemények
Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl
Közleményt meghirdetõ
szerv neve

Az érvénytelen okmány
megnevezése

Az érvénytelen okmány
kiállítója

Az érvénytelen okmány
száma

Érvénytelen 2008.

Dr. Becher Péter
orvos

sz.o.okl.
(belgyógyászat)

EFSZSZTB

1149/2001.

február 19. napjától

Dr. Kámán Attila
orvos

sz.o.okl.
(szájsebészet)

EFSZSZTB

34/2000.

február 13. napjától

ua.

sz.o.okl.
(fog- és szájbetegségek)

OSZB

91/1996.

ua.

Dr. Sallay Péter Gergely
orvos

sz.o.okl.

OSZB

5-04/84.

március 5. napjától

Zsoldos Mária
gyógyszerész

gyógyszerész
diploma

SOTE Gyógyszerész- 109/1985.
tudományi Kar

február 25. napjától

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

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

Rövidítés jegyzék
ÁNTSZ

=

á.p.
b:
Bp.
biz.
cs:

=
=
=
=
=

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

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

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

=
=
=
=
=
=
=
=
=

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

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

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

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

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

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

Jósa András Oktató K.
fõig.-ja
4400 Nyíregyháza,
Szent István út 68.

- e: belgyógyász vagy
anaesthesiologia
és intenzív terápiás szv.,
de szakorvosjelölteknek is

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 15 napon belül,
- pályázni az O.-vezetõ
fõorvosnál lehet

Sürgõsségi Betegellátó O.
szakorvos (2)

***
Petz Aladár
Megyei Oktató K.
fõig. fõorvosa
9002 Gyõr,
Pf. 92.

Közpi. Anaesthesiologiai
és Intenzív Terápiás O.
orvos (7)

- anaesthesiológia-intensív
terápia szv., de szv. elõtt
állóknak is

Pszichiátriai
és Mentálhygienes O.
orvos (3)

- pszichiátria szv., de szv.
elõtt állóknak is

Perinatális Intensív
Centrum
orvos (2)

- neonatológia szv., de szv.
elõtt állóknak is

Csecsemõ-gyermekgyógyászati O.
orvos (2)

- csecsemõ-gyermekgyógyászat szv., de szv. elõtt
állóknak is

I. Belgyógyászati O.
Gasztroenterológiai
Részleg
orvos (2)

- gasztroenterológia szv.,
de szv. elõtt állóknak is

Gyermek Ifjúsági
és Mentálhygienes
Részleg
orvos (2)

- gyermek- és ifjúságpszichiátria szv., de szv.
elõtt állóknak is

Mellkassebészeti Részleg
orvos
Onkoradiológiai O.
fizikus

- mellkassebészet szv., de
szv. elõtt állóknak is
- e: eü területen szerzett gy.

valamennyihez:
- b: Kjt. szerint,
- garzonházi férõhely,
- pályázatok benyújtása:
dr. Varga Gábor fõig.
fõorvoshoz az I. címére
(9002 Gyõr, Pf. 92.)
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A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

Sopron M.j.V.
Erzsébet K.
fõig. fõorvosa
9400 Sopron,
Gyõri u. 15.

Patológiai O.
osztályvezetõ fõorvos
(az osztályvezetõ feladatát
képezi az O., az O.-hoz
tartozó cytopatológiai
szakrendelés munkájának
vezetése és ir.-a)

- általános orv. d.,
- patológiai szk.,
- 10 éves sz.gy.,
- eü. alkalmasság,
- e: ráépített szv.,
- nyi.,
- vez.gy.,
- cs: részletes sz.ö.,
- iskolai v.-et, szk.-t
igazoló okiratok másolata,
- amennyiben van tud. fokozat arról szóló igazolás,
- mûködési nyilvántartásba
vétel igazolása,
- 1 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- nyilatkozat, melyben
hozzájárul ahhoz,
hogy a pályázat elbírálásában résztvevõk a pályázati
anyagot megismerhetik,
- rövid sz. program,
az egység vezetésére
vonatkozó koncepció,
- tud. publikációk jegyzéke
és egyéb prezentációk
jegyzéke,
- OONYI másolat
(alapnyilvántartás)

- b: Kjt., illetve
megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a Szakmai Kollégium véleményét
követõ 30. nap,
valamennyihez:
- pályázatok benyújtása:
Prof. Dr. Baranyai Tibor
fõig. fõorvosnak a K.
címére (9400 Sopron,
Gyõri u. 15.),
- a meghirdetett,
álláshellyel kapcsolatban
részletes információ
kérhetõ Prof. Dr. Baranyai
Tibor fõig. fõorvostól
a 06 (99) 311-340-es
telefonszámon

belsõ ellenõr
Feladatait tartalmazza
a költségvetési szervek
belsõ ellenõrzésérõl
szóló 193/2003. Korm. r.

- szakirányú felsõfokú
iskolai v.,
- e: mérlegképes
könyvelõi v.,
- eü.-ben eltöltött gy.,
- nyi.,
- cs: részletes sz.ö.,
- iskolai v.-et, szk.-t
igazoló okiratok másolata,
- 1 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- nyilatkozat, melyben
hozzájárul ahhoz, hogy
a pályázat elbírálásában
résztvevõk a pályázati
anyagot megismerhetik

- b: Kjt. illetve
megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 15 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
15 napon belül

***
A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Reumatológiai Klinikája 2 fõ reumatológus
szakorvos-jelölt számára, aki a törzsképzési idõt már letöltötte, hirdet meg teljes munkaidõben (havi 174 órában), Kjt.
szerinti besorolási bérrel, 4 hónapos próbaidõvel betölthetõ állást.
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Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézeteinek
pályázati hirdetményei
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Közép-magyarországi Regionális Intézete
pályázati hirdetménye
A közép-magyarországi regionális tisztifõorvos pályázatot hirdet megyei, illetve regionális szakfelügyelõi cím elnyerésére az alábbiakban megjelölt helyekre:
- fül-orr-gégészeti ellátásra Pest megye területére
- idegsebészeti ellátásra a fõváros és Pest megye egész területére.
Feladat: a szakfelügyelõ szakterülete szakfelügyeleti tevékenységét a szakfelügyeletrõl szóló 15/2005. (V. 2.) EüM
rendeletben foglaltak szerint végzi.
Pályázati feltételek:
- általános orvosi szakképzettség és az adott területre vonatkozó szakorvosi képesítés,
- a gyógyító-megelõzõ ellátás területén szerzett, a szakorvosi szakképesítés megszerzését követõen legalább 10 éves
gyakorlat,
- büntetlen elõélet,
- közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban legalább
heti 36 órában az adott szakterületen dolgozik.
Elõnyt jelent:
- minõségbiztosítás, minõségfejlesztés területén szerzett gyakorlat,
- korábbi gyakorlat és jártasság az egészségügyi szakfelügyelet területén,
- a pályázott területet érintõ publikációk,
- idegen nyelv ismerete.
Jogszabályi összeférhetetlenség miatt nem fogadható el a pályázata annak, aki:
- országos intézet igazgatója,
- egészségügyi intézmény fõigazgatója és orvos-igazgatója,
- az egészségügy ágazati irányításában, ellenõrzésében vagy finanszírozásában közremûködõ szerv vezetõje,
- egészségügyi szakmai köztestület vagy szakmai kollégium elnöke.
A pályázathoz csatolandó:
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakmai program,
- a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok, vagy azok hitelesített másolatai,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik,
az errõl szóló igazolás),
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik.
Pályázati határidõ: az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatokat dr. Csaba Károly mb. regionális tisztifõorvosnak címezve az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális
Intézete Fõigazgatóságára (1138 Budapest, Váci út 174.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ 30 nap.
***
Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete pályázatot hirdet az ÁNTSZ Budapest X.-XVII. Kerületi
Intézete kerületi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására köztisztviselõi kinevezéssel és a Ktv. 31. § (10) bekezdése
szerint 6 évre szóló határozott idejû vezetõi megbízással az alábbiak szerint:
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Feladat: az ÁNTSZ Budapest X.-XVII. Kerületi Intézete kerületi tisztifõorvosi teendõinek ellátása az egészségügyi
hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvényben, valamint a 362/2006. (XII. 28.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelõen.
Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szabályai
szerint.
Pályázati feltételek
1.egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képesítés.
2. legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.
Elõnyt jelent:
1.közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-népegészségtan szakvizsga.
2. közigazgatási szakvizsga.
3. Idegen nyelv ismerete.
A pályázathoz csatolandó:
- részletes szakmai önéletrajz és szakmai program,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik,
az errõl szóló igazolás),
- végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik.
Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt megjelenéstõl számított 15 nap.
Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen azonnal.
A pályázatokat Dr. Csaba Károly mb. regionális tisztifõorvosnak címezve az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézetébe (1138 Budapest, Váci út 174.) kérjük megküldeni.

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

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

Területi K-R.
fõig. fõorvosa
orv.-Ig.-ja
4101 Berettyóújfalu,
Orbán B. tér 1.

valamennyihez:
- orv. d. és szakirányú szv.,
- 10 éves szakorv.gy.,
- büntetlen elõélet,
- munkaköri eü.
alkalmasság,
- e: vez.gy.,
- cs: orv. d.-t, valamint
szv.-t igazoló dokumentumok hiteles másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- m.-köri eü. alkalmasság
igazolása,
- sz. és személyi önéletrajz,
- rövid sz. program,
az O. vez.-ére vonatkozó
koncepció,

valamennyihez:
- b: Kjt. alapján,
megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a Szakmai
Kollégium véleményét
követõ 30 nap,
- az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ,
- pályázatok benyújtása
2 példányban postai úton
vagy személyesen
dr. Bulyovszky István fõig.
fõorvosnak címezve
(4100 Berettyóújfalu,
Orbán Balázs tér 1.)

Neurológiai O.
osztályvezetõ fõorvos
Feladata:
- az O. vezetése, ir.-a
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A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése

Pályázati feltételek

5. szám
Juttatások, egyéb információk

- mûködési nyilvántartás
érvényesítésérõl szóló
határozat,
- OONYI másolata,
- tud. publikációk és egyéb
prezentációk jegyzéke,
- beleegyezõ nyilatkozat
a pályázat elbírálásában
résztvevõk betekintési
jogáról
Közpi. Anaesthesiologiai
és Intenzív Betegellátó O.
osztályvezetõ fõorvos
Feladata: az O. vezetése,
ir.-a
Radiológiai O.
osztályvezetõ fõorvos
Feladata: az O. vezetése,
ir.-a
A pályázatot meghirdetõ szerv neve, címe: Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata,
1027 Budapest, Kapás u. 22.
Munkakör megnevezése: orvosigazgató.
Pályázati feltételek:
- orvostudományi egyetemi végzettség,
- szakorvosi képesítés,
- legalább 10 éves szakorvosi gyakorlat,
- legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,
- egészségügyi (szak)menedzseri vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,
- büntetlen elõélet,
- egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- második szakorvosi képesítés,
- orvosigazgatói vezetõi gyakorlat,
- válságkezelõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- A pályázó részleges szakmai önéletrajzát.
- Az orvosigazgatói feladatkör ellátására vonatkozó elgondolást.
- Az orvosigazgatói munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok közjegyzõvel hitelesített másolatait.
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésõbb a pályázó meghallgatásáig benyújtható.
Munkavégzés helye: Budapest, Fõváros II. Ker. Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat, 1027 Budapest, Kapás u. 22.
Bérezés: megegyezés szerint.
Pályázat módja: fényképpel ellátott önéletrajzok benyújtása az euszolgig@kapas.hu e-mail címre.
Beadási határidõ:
- a megjelenéstõl számított 30 nap.
Pályázat benyújtása: Dr. Soós Ágnes fõigazgató fõorvoshoz.
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A Fõvárosi Közgyûlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet a Fõvárosi Önkormányzat
Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai (1125 Budapest, Diós árok 1.) fõigazgatói feladatkörének
a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) , valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a 388/2007. (XII. 27.) Korm. rendelettel módosított 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2008. január 1-jétõl hatályos szabályai szerint, munkaviszonyban történõ,
határozott idejû - 5 évre szóló - vezetõi megbízással történõ betöltésére.
Feladat:
- az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése,
- az intézmény középtávú stratégiai programjának menedzselése.
Új feladatként az integrált intézmény szakmai struktúrájának végleges kialakítása, átszervezése.
Az intézmény mûködési formája változhat.
Illetmény és juttatások: a Munka Törvénykönyve hatályos szabályai szerint, megegyezéssel.
Pályázati feltételek:
- orvosi, jogi, vagy közgazdasági diploma,
- egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett
képesítés,
- 5 éves vezetõi gyakorlat,
- büntetlen elõélet,
- további munkaviszony nem létesíthetõ a tudományos, oktatói, illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység kivételével.
A pályázat elbírálásában elõnyt jelent: idegen nyelv ismerete, valamint számítástechnikai rendszerismeret.
A fõigazgatói megbízás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázathoz csatolandó: a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai,
- személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- vezetõi koncepció,
- szakmai program,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az annak elbírálásában résztvevõk megismerhetik, és abba betekinthetnek,
- nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történõ bizottsági tárgyalásához.
Pályázati határidõ: a Személyügyi Szolgáltató Központ honlapján történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázati felhívás megjelenik még az Egészségügyi Közlönyben, a Budapest portálon, és kifüggesztésre kerül a
Fõpolgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján.
A pályázatot a Fõvárosi Közgyûlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnökének címezve, 1052 Budapest,
Városház u. 9-11. I. emelet 183. (Tel.: 327-1008) címre kell benyújtani.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás a Kjt. egészségügyi ágazatban történõ végrehajtására kiadott 233/2000.
(XII. 23.) Korm. rendelet 4-5. §-ban foglaltaknak megfelelõen történik.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 30 napon belül az Egészségügyi és
Szociálpolitikai Bizottság ülésén.
Az állás a pályázati elbírálást követõen, legkorábban 2008. június 1-jétõl betölthetõ.
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Fõv. Ö.
Jahn Ferenc Dél-Pesti K.
fõig.-ja
1220 Bp.,
Köves u. 1.

Sürgõsségi Betegellátó O.
osztályvezetõ fõorvos
- A kinevezésre kerülõ osztályvezetõ fõorvos feladatát
az érvényben lévõ
magasabb szintû, illetve
intézeti szintû vonatkozó
jogszabályok és az I.
Szervezeti és Mûködési
Szabályzata határozza meg.
Az önálló SO2-ként 24 órában mûködõ Sürgõsségi
Betegellátó O. profilja:
- A 8 ággyal mûködõ O.
speciális profilja a fekvõbeteg ellátásban: a heveny
panaszokkal beutalt, beszállított betegek primér
K.-i szintû ellátása.
Differenciál diagnosztika,
Transzfer.
- Az O. részeként Triage
helyiség, schocktalanító elkülönítõ, valamint 5 normál
vizsgáló mûködik.
- A sürgõsségi O. diagnosztikai lehetõségeit segíti a
K.-ban rendelkezésre álló
képalkotó diagnosztika beleértve CT -, endoszkópia, Izotóp, Közpi. Lab.,
valamint 16 ágyas KAIBO,
8 ágyas Coronária õrzõ és
Neurológiai és Sebészeti
háttér.
- A Sürgõsségi Betegellátó
O. a betegellátó feladatai
mellett akkreditált képzõhely is, így részt vesz a
rezidensek képzésében

- orv. d.,
- sürgõsségi vagy aneszteziológiai-intenzív szv.,
- sürgõsségi területen
szerzett K.-i gy.,
- oktatói tapasztalat,
- e: ellátásban szerzett
jártasság,
valamennyihez:
- cs: személyi adatok,
elérhetõség,
- részletes sz.ö.,
- képesítést igazoló
okiratok másolata,
- OONYI másolata,
- mûködési nyilvántartásról
szóló határozat másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- nyilatkozat, illetve hozzájárulás, hogy a pályázatot
az illetékes bizottság megismerhesse

valamennyihez:
- b: megállapodás szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- a kinevezés a hatályos
jogszabályok szerint
történik,
- az állás a pályázati eljárás
lefolytatása után azonnal
elfoglalható,
- pályázatok benyújtása:
dr. Gerõ Gábor fõig.-hoz
a K. címére (1220 Bp.,
Köves u. 1.)

Neonatológiai Intenzív
Centrum II.
osztályvezetõ fõorvos
- A kinevezésre kerülõ
osztályvezetõ fõorvos
feladatát az érvényben
lévõ magasabb szintû,
illetve intézeti szintû
vonatkozó jogszabályok
és az I. Szervezeti
és Mûködési Szabályzata
határozza meg.

- orv. d.,
- csecsemõ-gyermekgyógyászati
és neonatológiai szv.,
- 10 éves, szakmában
eltöltött gy. (alapszakvizsgával együtt),
- K.-i gy.,
- e: vez.gy.,
- újszülött, koraszülött
intenzív ellátásban szerzett
jártasság
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- Az önálló O.-ként
mûködõ Neonatológiai
Intenzív Centrum profilja:
Regionális Koraszülött
Centrum, mely 20 ágyas
Újszülött részlegbõl áll.
Szakambulanciái:
- koraszülött utógondozás,
- pathologias újszülött
kontroll, gyógytorna
1. számú Pszichiátriai
és Rehabilitációs O.
osztályvezetõ fõorvos
- A kinevezésre kerülõ osztályvezetõ fõorvos feladatát
az érvényben lévõ
magasabb szintû, illetve
intézeti szintû vonatkozó
jogszabályok és az I.
Szervezeti és Mûködési
Szabályzata határozza meg.
- Az önálló O.-ként mûködõ profilja: általános
pszichiátria, pszichiátriai
rehabilitáció

- orv. d.,
- pszichiátriai szv.,
- K.-i gy.,
- tud. érdeklõdés és egyéni
rátermettség,
- legalább 10 éves
pszichiátriai szv.,
- e: vez.gy.,
- rehabilitációs szv.,
- rehabilitációs ellátásban
szerzett jártasság,
- tud. minõsítés

Csorna Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a csornai Margit Kórház igazgatói álláshelyének betöltésére.
1. A munkakör megnevezése: igazgató
2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetõi megbízás megnevezése: 3. A vezetõi megbízás szintje: 4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre sor kerül: Margit Kórház
9300 Csorna, Soproni u. 64.
5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni u. 64.
6. A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2008. június 1.
7. A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idejû munkajogviszony.
8. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
9. Vezetõi megbízás esetén a megbízás idõtartama: 10. A munkavégzés helye: Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni u. 64.
11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok felsorolása:
- A Margit Kórház vezetése, irányítói, ellenõrzési feladatainak ellátása.
- Az intézmény alapító okiratában meghatározott alaptevékenység és kiegészítõ tevékenység ellátásának biztosítása.
- A Margit Kórház, mint önállóan gazdálkodó intézmény rendeltetésszerû mûködtetése.
- Kapcsolattartás a fenntartóval és polgármesteri hivatalával.
- Munkáltatói feladatok ellátása az intézményben.
12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok,
belsõ szabályzatok megnevezése:
A Munka Törvénykönyvérõl szóló1992. évi XXII. törvény.
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A pályázat alapján a Munka Törvénykönyve vezetõ állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával
munkaviszony létesítésére kerül sor.
13. A munkakör, vezetõi megbízás betöltéséhez elvárt/elõnyt jelentõ képzettség, végzettség, tapasztalat:
- orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintû végzettség,
- egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett
képesítés,
- legalább ötéves vezetõi gyakorlat.
A képviselõ-testület a vezetõi gyakorlat, valamint az egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi
menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés alól felmentést adhat, ha a pályázó a képzésben részt
vesz, vagy vállalja a képesítésnek 5 éven belül történõ megszerzését.
14. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat: szükséges.
15. Egyéb feltételek, elõnyök a munkakör betöltéséhez: büntetlen elõélet.
A munkakörre kiírandó pályázat adatai
1. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:
- részletes szakmai önéletrajz,
- végzettség(ek)et, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a kórház vezetésére vonatkozó részletes szakmai elképzelés,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevõk a pályázati anyagát megismerhetik,
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e a pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztésnek a
képviselõ-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága és a képviselõ-testület nyilvános ülésén történõ tárgyalásához,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén, megbízásával egyidejûleg a jogszabályban elõírt
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz.
2. A pályázat benyújtásának határideje:
Az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
3. A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, ajánlott küldeményként a következõ címre:
Csorna Város Polgármesteri Hivatala, Dr. Turi György polgármester 9300 Csorna, Szent István tér 22. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Margit Kórház igazgatói pályázata”.
4. A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésõbb a benyújtási határidõ napján postára adják.
5. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 nap.
6. A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat elõkészítõ bizottság véleményezi, amely a pályázati feltételeknek megfelelõ pályázókat személyesen meghallgatja. Az elõkészítõ bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezését követõen Csorna
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete dönt.
7. A pályázattal kapcsolatos információ adásra feljogosított személy neve, telefonszáma: Dr. Turi György polgármester [Telefon: 06 (96) 590-112].
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Vaszary Kolos K.
orv.-Ig.-ja
2500 Esztergom,
Petõfi S. u. 26-28.

mindkettõhöz:
- szakirányú v.,
- e: tud. fokozat,
- 3 éves sz.vez.gy.,
- esztergomi állandó
lakhely,
- egy idegen nyi.
(középfokú vizsgával
igazolt ismerete)

mindkettõhöz:
- érdeklõdni lehet: dr. Pák
Tábor orv.-Ig.-tól
a 06 (30) 274-6652-es
telefonszámon

Pszichiátriai O.
osztályvezetõ fõorvos

Traumatológiai O.
osztályvezetõ fõorvos
A pályázatot meghirdetõ, munkáltató: Füzesabony Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
Munkáltatói jogkör gyakorlója: Füzesabony Város Önkormányzat Polgármestere.
Az egészségügyi intézmény megnevezése: Egészségügyi és Szociális Központ Füzesabony, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 36-40.
A betöltendõ munkakör és beosztás: Egészségügyi és Szociális Központ Füzesabony (3390 Füzesabony,
Rákóczi út 36-40.) orvosvezetõ, a vezetõi megbízás mellett napi 6 órában belgyógyászati vagy szemészeti vagy
pszichiátriai szakrendelést is kell folytatni.
A pályázó feladata: az Egészségügyi és Szociális Központ Füzesabony orvosvezetõi és a betöltendõ munkakörnél
megjelölt szakorvosi feladat ellátása.
Képesítési és egyéb feltételek:
- orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítéssel,
- a pályázat benyújtását megelõzõ tíz évben legalább öt év gyakorló orvosi tevékenység,
- egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett
képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,
- legalább tízéves vezetõi gyakorlattal,
- szociális szakvizsga megléte, vagy szociális szakképesítéshez kapcsolódó szakterületen tudományos fokozat vagy
doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím,
- a vezetõi megbízás mellett napi 6 órában belgyógyászati vagy szemészeti vagy pszichiátriai szakrendelést is kell
folytatni,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a képesítési és egyéb feltételeket igazoló iratok másolata.
A pályázat benyújtásának feltétele: az elõírt feltételeknek megfelelõ pályázat határidõre történõ benyújtása.
Bérezés: a Kjt. szerint.
A pályázatok benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történt közzétételtõl számított 30 nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: a véleményezési határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázatokat írásban az alábbi címen kell benyújta ni: Fü ze sa bony Vá ros Ön kor mány zat Pol gármes te re
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
A megbízás kezdõ idõpontja: 2008. június 1.
A megbízás megszûnésének idõpontja: 2013. május 31.
A megbízás idõtartama: 5 év.
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Gyula Város Önkormányzata (5700 Gyula, Petõfi tér 3.) pályázatot hirdet az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
(5700 Gyula, Béke sgt. 39.) intézményvezetõi álláshelyének betöltésére.
Pályázati feltételek:
- orvos, szociális munkás, szociálpolitikus, egyetemi okleveles ápoló, egészségügyi menedzser, egészségnevelõ,
egészségügyi szakoktató, védõnõi végzettség egyike,
- büntetlen elõélet.
Elõnyben részesül az a pályázó, aki
- szociális szakvizsgával,
- legalább 3 éves vezetõi gyakorlattal rendelkezik.
A pályázathoz csatolandó:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
- az iskolai végzettségeket igazoló okmányok másolatát,
- szakmai gyakorlat igazolását,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
- az intézmény folyamatos mûködéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása,
- a vonatkozó jogszabályokban és az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása,
- gazdálkodási, ellenõrzési, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása,
- felelõs az intézmény mûködéséért és gazdálkodásáért.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, újonnan
létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. augusztus 31.
A pályázatokat a Képviselõ-testület várhatóan a 2008. júniusi ülésén bírálja el.
Az állás 2008. szeptember 1. napjától tölthetõ be.
A vezetõi megbízás 5 évre szól.
Juttatás Kjt. alapján, illetmény megegyezés szerint.
A pályázatok benyújtása dr. Perjési Klára polgármester címére (5700 Gyula, Petõfi tér 3.), írásos, nyomtatott formában.
A borítékra ráírandó: „Egészségügyi Alapellátás Intézményvezetõi pályázat”.
A pályázat iránt érdeklõdõk számára felvilágosítást nyújt Gyula Város Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és
Egészségügyi Osztálya [t.: 06 (66) 526-800].
Lenti Város Önkormányzati Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet
intézményvezetõ-igazgatói munkakörére az alábbi tartalommal:
1. A munkáltatói jogkör gyakorlója: Lenti Város Önkormányzati Képviselõ-testülete.
A munkahely megnevezése: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet.
A betöltendõ munkakör megnevezése: intézményvezetõ-igazgató.
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2. A pályázat benyújtásának feltételei:
a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettség,
b) egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés, valamint
c) legalább ötéves vezetõi gyakorlat,
d) büntetlen elõélet.
3. A magasabb vezetõi megbízás 5 évre szól.
4. A magasabb vezetõi megbízás kezdõ idõpontja: 2008. június 1., megszûnésének idõpontja: 2013. május 31.
5. A vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
- Feladata a fenntartói döntéseknek, a hatályos jogszabályokban, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltaknak megfelelõen az intézmény vezetése, rendeltetésszerû mûködésének biztosítása, a szervezeti
egységek munkájának, tevékenységének összehangolása.
- Felelõs az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, a szabályszerû vagyonkezelésért, és a takarékos gazdálkodásért, a hosszútávú stabil gazdálkodás feltételeinek, valamint az intézményi mûködés hatékonyságának folyamatos
biztosításáért.
- Gondoskodik az intézményben folyó szakmai tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az intézményben nyújtott orvosi tevékenységek felügyeletérõl, az egészségügyi szolgáltatások folyamatos minõségellenõrzésérõl.
- Gondoskodik a szakorvosi rendelõintézet higiénés rendjének biztosításáról és felügyeletérõl, az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerûségének biztosításáról és felügyeletérõl.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a betegjogok érvényesülését. Kivizsgálja a betegek által bejelentett panaszokat.
Folyamatos kapcsolatot tart a betegjogi képviselõvel.
- Gondoskodik a szakorvosi rendelõintézet egészségügyi dolgozói továbbképzésének biztosításáról és felügyeletérõl.
- Dönt az intézmény mûködésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály hatáskörébe utal.
- Irányítja és ellenõrzi az intézmény dolgozóinak munkáját. Gyakorolja a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban,
valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket.
- Elkészíti az intézmény kötelezõen elõírt, illetve jogszabályban meghatározott szabályzatait, az intézmény mûködését
segítõ egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket.
- Összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szempontok és ütemezés szerint a szakmai, tematikus
és/vagy mûködési beszámolókat, elemzéseket.
- Képviseli az intézményt más szervekkel, illetve személyekkel kapcsolatban. Sokrétû kapcsolatrendszert alakít ki a
fenntartóval, annak bizottságaival, az intézményekkel. Folyamatos kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi
és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel.
6. Juttatások:
Illetmény, vezetõi pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Egyéb juttatások jogszabály alapján.
7. A pályázathoz csatolni kell:
- az iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- az intézmény mûködésére vonatkozó részletes szakmai és vezetõi programot,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- a legalább 5 éves vezetõi gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást,
- a pályázó nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevõk a pályázat anyagát
megismerhetik.

1984

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése

Pályázati feltételek

5. szám
Juttatások, egyéb információk

8. A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 nap.
9. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 nap.
A pályázatokat a megbízó által összehívott elõkészítõ bizottság véleményezi. A munkakör betöltésérõl az elõkészítõ
bizottság véleményezését követõen a képviselõ-testület dönt.
A pályázatot Lenti Város Polgármesteri Hivatala címére (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) kell benyújtani. A pályázattal
kapcsolatban érdeklõdni a titkársági csoportvezetõnél lehet személyesen, vagy a 06 (92) 553-924-es telefonszámon.
Mohács Város Kórháza pályázatot hirdet traumatológus szakorvos és a Traumatológiai Osztály osztályvezetõ fõorvosa beosztás betöltésére.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
- Traumatológiai járóbeteg- és fekvõbetegellátásban a szakorvosi feladatok végrehajtása - a Traumatológiai Osztály
szakmai, továbbá gazdasági-pénzügyi munkájának irányítása, felügyelete, ellenõrzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az Intézményi Szabályzat a közalkalmazottakat megilletõ szociális juttatásokról rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- egyetem, traumatológus szakorvosi képesítés,
- traumatológus szakorvosi munkakörben szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- sebész vagy ortopéd szakorvosi szakképesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- orvosi diploma,
- szakorvosi oklevél,
- OONY-ba vételrõl szóló igazolás,
- beleegyezõ nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevõk megismerhessék.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban az elbírálást követõ munkanapon tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított 15 napon belül.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Mohács Város Kórháza címre történõ megküldésével
(7700 Mohács, Szepessy tér 7.). A borítékon feltüntetendõ a munkakör megnevezése: traumatológus szakorvos.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ 30 napon belül.
Kanizsai Dorottya K.
fõig.-ja
8800 Nagykanizsa,
Szekeres József út 2-8.

Sürgõsségi Betegellátó O.
vezetõ fõorvos
Feladata: az SBO ir.-a,
vezetése, a munkaterület
megszervezése

- orv. d.,
- sürgõsségi orvostan vagy
azzal egyenértékû szk.,
mindkettõhöz:
- cs: rövid sz. program,
- szervezési és vezetési
elképzelések,
- részletes sz.ö.,
- orv. d. és szv.biz.
másolata,

mindkettõhöz:
- b: Kjt., valamint megegyezés szerint+vezetõi
pótlék,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- e.h.: a szakmai kollégium
által megküldött
véleményt követõ 2 héten
belül,
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- OONY-ba történt felvétel
igazolása,
- tud. közlemények
másolata,
- elõadások jegyzéke
(amennyiben van),
- kötelezõ folyamatos
továbbképzési idõszak
teljesítését igazoló
okirat másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- beleegyezõ nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagot a pályázat
elbírálásában résztvevõk
megismerhessék

- az állás betöltésének
idõpontja: az elbírálást
követõ hónap 1. napjától,
- pályázatok benyújtása:
dr. Kovács József fõig.-nak címezve a K. címére (8800 Nagykanizsa,
Szekeres József út 2-8.),
- a pályázattal kapcsolatban
felvilágosítás
a fõig.-tól kérhetõ
a 06 (93) 502-090-es telefonszámon

Fül-Orr-Gégészeti O.
osztályvezetõ
Feladata: az O. vezetése,
magas sz. m. biztosítása

- orv. d.,
- szakirányú szk.,
- több éves sz.gy.,
- vezetési ismeret,
- e: tud. tev., nyi.

Közpi. Lab.
osztályvezetõ fõorvos

- orvos/kl.-ai lab.-i
vizsgálatok szv.,
- legalább 3 éves sz.gy.,
- vez.gy.,
- külföldön szerzett d.
esetén honosítás,
- cs: önéletrajz,
- sz. pályafutás,
- tud. publikációk jegyzéke
és a megpályázott állással
kapcsolatos vezetõi
elképzelések,
- orv. d.-t, szv.-t tartalmazó
iratok és a kötelezõ folyamatos továbbképzési idõszak teljesítését igazoló
okirat másolata,
- OONY-ba történt felvétel
igazolásának másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- nyilatkozat a pályázati
anyag elbírálásában résztvevõk betekintési jogáról

- b: megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ,
- pályázatok benyújtása:
dr. Vörös Ibolya fõig.-hoz
az I. címére (8500 Pápa,
Jókai u. 5-9.),
- t: 06 (89) 514-002

Ráckeve Város Szakorvosi Rendelõintézete intézetvezetõ igazgatója (2300 Ráckeve, Szent Istvár tér 5.) pályázatot
hirdet Járóbeteg szakellátás területére Gasztroenterológiai szakrendelés vezetésére részmunkaidõben.
Pályázati feltételek:
- szakirányú szakképesítés,
- érvényes mûködési engedély.
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Juttatások, egyéb információ: vállalkozói szerzõdéssel.
Díjazás: megegyezés szerint.
Információ, jelentkezés: dr. Csernus Zoltán intézetvezetõ igazgató, 2300 Ráckeve, Szent István tér 5. Telefon:
06 (24) 519-201. Dr. Szanyó László orvos-igazgató 2300 Ráckeve, Szent István tér 5. T.: 06 (24) 519-201.
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Budapest
A Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet (1041 Budapest, Nyár u. 103.) kórházi
orvos-igazgatója pályázatot hirdet anaesthesiológia-intenzív terápiás, röntgen, belgyógyász (Kardiológiai profilú
belosztályra), rehabilitációs (Mozgásszervi rehabilitációs osztályra) szakorvos részére.
Jelentkezés: dr. Neumann Tibor kórházi orvos-igazgatónál. T.: 369-8139.
Vasútegészségügyi Kht.
Budapesti Eü. Központ
orv.-Ig.-ja
1062 Bp.,
Podmaniczky u. 109.

sebész szakorvos

- sebészeti szv.,
- legalább 5 éves gy.,
- alkalmazott vagy
vállalkozói jogviszony

- b: megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- pályázatok benyújtása:
dr. Zámbó László
orv.-Ig.-hoz,
zambol@budapest.vasuteu.hu

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

radiológus

- CT, UH, rtg. jártasság,
- cs: sz.ö.

- b: Kjt. fölött, kiemelt
ügyeleti díjazás,
- érdeklõdni lehet: Ronyecz
Károlyné humánpolitikai
Ig.-tól (1115 Bp.,
Tétényi út 12-16.),
- t: 464-8795

Budapest XVIII. Kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1183 Budapest, Thököly út 3.)
ügyvezetõ igazgatója pályázatot hirdet az alábbi állás betöltésére.
Egy új felnõtt háziorvosi praxis betöltésére, háziorvosi praxisvezetõt.
Feltétel:
- erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz,
- háziorvosi lincence vizsga vagy szakvizsga.
Elõny:
- belgyógyász vagy aneszteziológia-intenzív terápiás szakvizsga másolata.
Juttatások: bér megegyezés szerint+étkezési utalvány.
Az állás 2008. április 1-jétõl betölthetõ.
Elsõ körzet létszáma: 1200 fõ.
Pályázat benyújtása: dr. Regõs János ügyvezetõ igazgatónak (1183 Budapest, Thököly út 3.)
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Fõv. Ö.
Jahn Ferenc Dél-Pesti K.
orv. Ig.-ja
1220 Bp.,
Köves u. 1.

Neonatológiai Intenzív
Centrum II.
neonatológus orvos
A kinevezésre kerülõ
szakorvos feladatát
az érvényben lévõ
magasabb szintû,
illetve intézeti szintû vonatkozó jogszabályok
és az I. Szervezeti
és Mûködési Szabályzata
határozza meg.
Az önálló O.-ként mûködõ
Neonatológiai Intenzív
Centrum profilja:
- Regionális koraszülött
Centrum, mely 20 ágyas
Újszülött részlegbõl áll.
- Szakambulanciái: koraszülött utógondozás,
pathologias újszülött
kontroll, gyógytorna
betanítás

- orv. d.,
- neonatológiai szv. vagy
neonatológiában jártas
gyermekorvos, esetleg
közvetlen szv. elõtt álló
gyermekorvos,
- K.-i gy.,
- e: újszülött-koraszülött
intenzív ellátásban szerzett
jártasság,
- cs: személyi adatok,
elérhetõség,
- részletes sz.ö.,
- képesítést igazoló
okiratok másolata,
- OONYI másolata,
- mûködési nyilvántartás
megújításáról szóló
határozat másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- nyilatkozat, illetve hozzájárulás, hogy a pályázatot
az illetékes bizottság
megismerhesse

- b: megállapodás szerint,
- h: a megjelenéstõl s
zámított 30 nap,
- a kinevezés a hatályos
jogszabályok szerint határozatlan idõre történik,
- az állás a pályázati eljárás
lefolytatása után azonnal
elfoglalható,
- pályázatok benyújtása:
Dr. Lehoczky Péter orv.
Ig.-hoz a K. címére
(1220 Bp., Köves u. 1.)

Segély Helyett Esély
Alapítvány
„Thalassa Ház”
Pszichiátriai
és Pszichoterápiás
Rehabilitációs I.
1223 Bp.,
Jókai Mór u. 21-23.

pszichiáter szakorvos
Feladata: a munkaköri leírásban foglaltak alapján,
szakirányú képesítésnek
megfelelõ szakorvosi tev.
végzése a pszichoterápiás
rehabilitáció kórházi fekvõbeteg részlegén, nappali
szanatóriumban, valamint
az ambuláns
szakrendelésen

- pszichiátriai szv.,
- e: módszerspecifikus
pszichoterápiás képzettség,
- cs: részletes önéletrajz

- b: megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- az állás azonnal betölthetõ,
- részletek:
www.thalassahaz.hu, érdeklõdni: dr. Bezzegh Éva,
- t: 06 (1) 226-8433,
- jelentkezés: dr. Zalka
Zsolt, info@thalassahaz.hu
vagy dr. Bezzegh Éva,
ebezzegh@thalassahaz.hu

Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Harta Nk. Képv.-test.
6326 Harta,
Templom u. 68.

Fogorvosi Körzet
fogorvos

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítési
elõírásoknak való megfelelés,
- az önálló orvosi tev.-rõl
szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a 18/2000.
(II. 25.) Korm. rend.-ben
rögzített feltételek betartásával a mûködtetési jog
megszerzése, illetve azzal
való rendelkezés,

- h: a megjelenéstõl
számított 15 napon belül,
- e.h.: a h. lejártát követõ
10 napon belül,
- a foglalkoztatás formája:
vállalkozási formában,
- a szerzõdés idõtartama:
határozatlan idejû,
- az állás az elbírálást
követõen - egyeztetés alapján - azonnal betölthetõ,
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- cs: 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- a praxis mûködtetésére
vonatkozó részletes sz.
program,
- v.-et igazoló orvosi d.,
képesítés meglétét bizonyító okirat vagy a fogorvosi
szakgyakorlat folytatására
jogosító okirat hiteles
másolata,
- fogorvosi alkalmassági
vizsgálat meglétét igazoló
okirat,
- önéletrajz,
- sz. életút,
- a mûködtetési jog
engedélyezése feltételeinek
igazolása, annak
megszerzésére vonatkozó
szándéknyilatkozat,
- hozzájárulás a pályázati
anyag elbírálásában
résztvevõknek
a megismeréshez

- a praxisjog értékesítésével
kapcsolatosan az Ö.-tal,
a rendelõ és a rendelõhöz
tartozó lakás értékesítésével kapcsolatosan dr. Kertész Ágnessel kell
megállapodni
[t: 06 (62) 434-005,
06 (62) 434-054],
- pályázatok benyújtása:
Harta Község polgármesteréhez az Ö. címére
(6326 Harta,
Templom u. 68.)
- érdeklõdni lehet:
06 (78) 407-002

Békés megye
Biharugra Községi Ö.
Képv.-test.
5538 Biharugra,
Erzsébet u. 25.

háziorvos
- vegyes háziorvosi körzet,
- Biharugra község
alapfeladatainak ellátása
vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban,
- területi ellátási
kötelezettséggel,
- iskolaorvosi feladato
k ellátása,
- közpi. ügyeletben, készenléti szolgálatban való
részvételi kötelezettség

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti alkalmasság,
- háziorvosi szv.,
- cs: 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- v.-et igazoló
okiratok
másolata,
- részletes sz.ö.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártát
követõ 30 nap,
- az állás betölthetõ:
2008. IX. 1-jétõl,
- szolg. lakás a háziorvosi
rendelõvel egy épületben
biztosított,
- pályázatok benyújtása:
Vígh Ilona polgármesterhez
az Ö. címére
(5538 Biharugra,
Erzsébet u. 25.),
- a pályázattal kapcsolatos
információ kérhetõ: Vígh
Ilona polgármestertõl,
- t/f: 06 (66) 498-295,
- e-mail:
biharugraph@globonet.hu
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Fejér megye
Perkáta Nk.
2431 Perkáta,
Szabadság tér 1.

fogorvos
- a körzet kb. 4170 fõs,
- vállalkozói jogviszony
keretében

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

- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
Képv.-test. ülés,
- az állás 2008. VI. 1-jétõl
betölthetõ (megegyezés
esetén elõbb is),
- szolg. lakás megegyezés
szerint biztosított,
- érdeklõdés és pályázat
benyújtása: Somogyi
Balázs polgármester
(2431 Perkáta,
Szabadság tér 1.),
- t: 06 (25) 507-570,
- f: 06 (25) 507-571,
- e-mail: perkata.polghiv@invitel.hu

Gyõr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Kátai Gábor K.
orv.-Ig.-ja
5300 Karcag,
Zöldfa út 48.

belgyógyász szakorvos (2) - cs: e.b.,
bõrgyógyász szakorvos (2) - részletes önéletrajz,
fizikális med. rehabilitációs - d. és szv.biz. másolata
szakorvos
fül-orr-gégész szakorvos
geriátria szakorvos
neurológiai szakorvos
oxyológia-sürgõsségi orvostan szakorvos (2)
patológus szakorvos
pszichiátria szakorvos (3)
reumatológia szakorvos (2)
szemész szakorvos (2)
tüdõgyógyász szakorvos

- b: Kjt., valamint
megbeszélés szerint,
- lakás megbeszélés tárgya,
- pályázatok benyújtása:
Dr. Kapusi Lajos
orv.-Ig.-hoz a K. címére
(5300 Karcag,
Zöldfa út 48.)

Komárom-Esztergom megye
Kerékteleki Község Önkormányzata, mint gesztor Önkormányzat pályázatot hirdet Bársonyos és Kerékteleki községek
területi ellátási kötelezettséggel mûködõ vegyes háziorvosi körzete háziorvosi feladata ellátására.
Feltételek:
- háziorvosi feladat egyéni vagy társas vállalkozói formában látható el,
- a feladatellátás kezdõ idõpontja, idõtartama: 2008. július 1. napja, határozatlan,
- a pályázónak meg kell felelnie a feladatellátáshoz szükséges jogszabályi feltételeknek, azaz az 1997. évi CLIV. tv.,
a 2000. évi II. tv., a 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet vonatkozó végzettségi, alkalmassági és egyéb feltételeinek.
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A pályázathoz mellékelni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- vállalkozói formától függõen az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az Alapító Okirat
(alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolatát, illetve ezek eredetiben történõ bemutatása
esetén azok egyszerû másolatát,
- végzettséget igazoló egyetemi diplomát és szakképesítést igazoló oklevél hitelesített másolatát, - szükség esetén - a
jogszabályokban meghatározott háziorvosi (körzeti orvosi) gyakorlatot igazoló okirat(ok) hitelesített másolatát,
- a mûködtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát vagy a mûködtetési jog megszerzése feltételeinek
fennállását igazoló illetékes ÁNTSZ határozatát,
- Orvosok Országos Nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolvány hitelesített másolatát,
- egészségügyi szakmai alkalmasságot igazoló okiratot.
Az önkormányzat szükség esetén Kerékteleki községben önkormányzati lakást biztosít.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított 30 nap.
A pályázat benyújtásának helye: Kerékteleki Község Önkormányzata (2882 Kerékteleki, Fõ u. 21.)
A pályázattal kapcsolatban György István polgármester ad tájékoztatót. T.: 06 (34) 358-788.
Elbírálás: a pályázati határidõ lejártát követõ 30 napon belül együttes Képviselõ-testületi ülésen.
Vaszary Kolos K.
orv.-Ig.-ja
2500 Esztergom,
Petõfi S. u. 26-28.

Fül-orr-gégészet járóés fekvõbeteg-ellátás
szakorvos

Árpád-házi Szent Erzsébet
Szakkórház és R.
Ig. fõorvosa
2890 Tata,
Váralja u. 6.

Belgyógyászati O.
orvos

- szk. vagy szv.-hoz
közelállónak

Kardiológiai,
Rehabilitációs O.
orvos

- kardiológus vagy
rehabilitációs szk.

- az állás teljes vagy részmunkaidõben betölthetõ,
- érdeklõdni lehet: dr. Pák
Gábor orv.-Ig.-tól
a 06 (30) 274-6652-es telefonszámon
mindkettõhöz:
- b: kiemelt,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- az állások azonnal
betölthetõk,
- lakás megoldható

Nógrád megye
Pest megye
Tormay Károly Eü.
Központ
2100 Gödöllõ,
Petõfi S. u. 1.

onkológus szakorvos
- alkalmazottként vagy
egyéni vállalkozóként (szabadfoglalkozású orvos)

- általános orv. d.,
- kl.-ai onkológus szk.,
- cs: sz.ö.,
- OONY-ba vételrõl szóló
igazolás,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- pályázatok benyújtása:
dr. Szabadfalvi András Ig.
fõorvoshoz az I. címére
(2100 Gödöllõ,
Petõfi S. u. 1.),
- jelentkezés, felvilágosítás:
06 (28) 420-655
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Pest Megyei Flór Ferenc K.
fõig. fõorvosa
2143 Kistarcsa,
Semmelweis tér 1.

- szakterületen szerzett
több éves tapasztalat,
valamennyihez:
- cs: sz. életutat bemutató
önéletrajz,
- d. és szv.biz. másolata

- az állás részmunkaidõben
is betölthetõ,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
valamennyihez:
- b: Kjt. alapján,
- pályázatok benyújtása:
dr. Bedros J. Róbert fõig.
fõorvoshoz a K. címére
(2143 Kistarcsa,
Semmelweis tér 1.),
- e-mail:
foigtitkar@florhosp.hu

Szülészet-Nõgyógyászati
O.
szakorvos
(határozott idejû,
helyettesítõ állás)

Sebészeti O.
érsebész (2),
sebész

Szentendre Város Eü. I.-ei
Ig. fõorvosa
2000 Szentendre,
Kanonok u. 1.

- hasi sebészetben jártasság,

- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül

Angiológiai
Gasztroenterológiai,
Kardiológiai
Lipidológiai,
Sürgõsségi és általános
profilú belgyógyászati
O.-okra
szakorvosok

- szakorvosjelölteknek is

- Sürgõsségi belgyógyászati
O.-on mûszakbeosztás
szerinti a munkarend,
a b: kiemelt,
- h: a megjelenéstõl
számított 15 napon belül

röntgen-ultrahang
szakorvos
Heti munkaidõ: 30 óra

- általános UH jártasság
(nyaki érvizsgálat is)
- rtg.-uh. szv.,
- cs: sz.ö.

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- pályázatok benyújtása:
dr. Pázmány Annamária Ig.
fõorvoshoz az I. címére
(2000 Szentendre,
Kanonok u. 1.),
- t: 06 (26) 501-440,
- e-mail:
szei@szeirendelo.hu

Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Beregdaróc Község Ö.
Képv.-test.
4934 Beregdaróc,
Szabadság út 86/b.

Háziorvosi Szolgálat
(Beregdaróc,
Szabadság út 86/b.)
háziorvos
- közalkalmazotti
jogviszonyban,
- területi ellátási
kötelezettség,

- háziorvosi szk.,
- büntetlen elõélet,
- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti alkalmasság,
- mûködési jog engedélyezési feltételeinek megléte,
- cs: képesítést és alkalmasságot igazoló okiratok
másolata,

- b: Kjt. alapján,
megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
15 napon belül,
- az állás az elbírálást
követõen betölthetõ,
- szolg. lakás biztosított,
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- készenlét, ügyelet
- 1 hónapnál
ellátásában részvétel közpi. nem régebbi e.b.,
ügyeletben,
- sz.ö.
- iskolaorvosi ellátás

- pályázatok benyújtása:
Dr. Révész Ferencnéhez,
Beregdaróc Község polgármesteréhez
(4934 Beregdaróc,
Szabadság út 86/b.),
- t: 06 (20) 3524-506, vagy
06 (30) 279-5684, a polgármestertõl

Nyírparasznya Község Ö.
Képv.-test.
4822 Nyírparasznya,
Szabadság u. 10.

I. számú vegyes
háziorvosi körzet
(4822 Nyírparasznya,
Szabadság u. 10.)
háziorvos
- közpi. ügyeletben való
részvételi kötelezettséggel,
- közalkalmazotti
jogviszonyban vagy
vállalkozási formában

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

- h: a megjelenéstõl
számított 15 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
elsõ Képv.-test. ülésen,
- elbírálás módja: a
Képv.-test. a pályázókat
személyesen meg kívánja
hallgatni,
- az állás 2008. V. 1-jétõl
betölthetõ,
- szolg. lakás biztosított,
- pályázatok benyújtása: Szabó
János polgármesterhez az
Ö. címére (4822 Nyírparasznya, Szabadság u. 23.),
- t: 06 (44) 385-175

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

fogorvos
- vállalkozásban vagy
közalkalmazotti formában

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítés
és az ott elõírt egyéb
feltételek,
- büntetlen elõélet,
- orv. d.,
- szv.,
- cs: sz.ö.,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- a v.-et, szakirányú
képzettséget, egyéb
feltételeket igazoló okirat
hiteles másolata,

- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- az álláshely a pályázat
elbírálását követõen
betölthetõ,
- szolg. lakás megoldható,
- pályázatok benyújtása:
Tarpa Ö. címére
(4931 Tarpa,
Kossuth út 23.), a polgármesterhez,
- érdeklõdni lehet
dr. Kelemen Béla polgármestertõl
a 06 (45) 488-006-os
telefonszámon

Tolna megye
Dombóvári Szent Lukács
Eü. Kht.
7201 Dombóvár,
Kórház u. 39-41.

ideggyógyász szakorvos
Feladata: a belgyógyászati
mátrix O. ideggyógyászati
részlegén és az ideggyógyászati szakrendelõben
a szakorvosi feladatok
ellátása, valamint részvétel
a készenléti neurológiai
ügyeleti ellátásban

- orv. d.,
- ideggyógyász szv.,
- büntetlen elõélet,
valamennyihez:
- cs: szk.-t igazoló iratok
másolata (d., szv.),
- részletes sz.ö.,
- személyi adatok

valamennyihez:
- b: kiemelt, megállapodás
szerint (minimum a Kjt.
szerinti díjazás kétszerese),
- lakásbérleti támogatás,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- az állás azonnal
betölthetõ,
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- pályázatok benyújtása,
információ: dr. Kerekes
László ügyvezetõ Ig.
(7200 Dombóvár,
Kórház u. 39-41.),
- t: 06 (74) 564-000,
- f: 06 (74) 564-014
- e-mail:
kerekes.laszlo@szlkorhaz.hu

Nagydorog Nk. Ö.
7044 Nagydorog,
Kossuth L. u. 81.

kardiológus szakorvos
Feladata: a belgyógyászati
mátrix O.-on és a kardiológiai szakrendelõben szakorvosi feladatok ellátása

- orv. d.,
- kardiológus szv.,
vagy annak megszerzése
2 éven belül,
- büntetlen elõélet

gyermekgyógyász
szakorvos
Feladata: a belgyógyászati
mátrix O. gyermekgyógyászati részlegén és a szakrendelõben szakorvosi
feladatok ellátása

- orv. d.,
- gyermekgyógyász szv.,
- büntetlen elõélet

háziorvos
- területi ellátási
kötelezettséggel,
- vállalkozási formában
vagy közalkalmazotti
jogviszonyban,
- felnõtt körzet

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

- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
Képv.-test. ülés,
- az állás 2008. V. 1.
napjától betölthetõ,
- pályázatok benyújtása:
Dobri István polgármesterhez az Ö. címére
(7044 Nagydorog,
Kossuth L. u. 81.),
- t: 06 (75) 532-020

Vas megye
Kemenesaljai Egyesített K.
Ig.-ja
9500 Celldömölk,
Nagy Sándor tér 3.

Kemenesaljai
Egyesített K.
Belgyógyászati Részleg
belgyógyász szakorvos

- belgyógyászati szv., de
pályázhatnak szv. elõtt állók és pályakezdõk is (rezidens képzéshez csatlakozás
megoldható),
mindkettõhöz:
- magyar vagy
honosított orv. d.,
- külföldi állampolgárság
esetén munkavállalási
engedély,
- cs: képesítést igazoló
okiratok másolata,

mindkettõhöz:
- b: Kjt., illetve
megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- összkomfortos lakás
biztosított,
- az állás elbírálás után
azonnal betölthetõ,
- pályázatok benyújtása:
Dobány Lajos Ig.-hoz az I.
címére (9500 Celldömölk,
Nagy Sándor tér 3.),

1994

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése

Kemenesaljai
Egyesített K.
Intaháza telephely
Pszichiátriai
Rehabilitációs O.
pszichiáter szakorvos

5. szám

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

- információ kérhetõ
dr. Pap Tihamér
belgyógyász fõorvostól
személyesen vagy
a 06 (95) 420-004-es telefonszámon és dr. Grósz Pál
orv.ig., pszichiáter fõorvostól személyesen vagy
a 06 (95) 445-070-es
telefonszámon

- pszichiátriai szv.
(addictológia is)

- az állás betöltéséhez saját
gk. használata szükséges

Veszprém megye
Nemesszalók Község Önkormányzata (9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 13.) pályázatot hirdet Nemesszalók, Nyárád,
Külsõvat, Marcalgergelyi, Vinár községek „vegyes” fogorvosi körzetének fogorvosi álláshelye betöltésére. Az állás a
pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
Ellátandó lakosságszám: 3538 fõ.
A tevékenység végzésének formája: vállalkozás.
Pályázati feltételek:
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben elõírt feltételek megléte,
- háziorvosi mûködési jog megszerzésének és visszavonásának, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és mûködtetési jog megszerzésének hitelfeltételeirõl szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben
elõírt feltételek megléte.
Pályázathoz csatolandó mellékletek:
- igazolás OONY-ba vételrõl,
- végzettséget és szakvizsgát igazoló oklevelek hiteles másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a mûködtetési jog megszerzése feltételeinek fennállásáról igazolás,
- szakmai és személyi önéletrajz.
Pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követõ 30 napon belül.
Pályázat benyújtása az Önkormányzat címére (9533 Nemesszalók, Rákóczi u 13.).
További felvilágosítás kérhetõ Varga Jenõ polgármestertõl a 06 (30) 6300-154-es telefonszámon.
Öskü Község Ö.
Képv.-test.
8191 Öskü,
Szabadság tér 1.

I. Vegyes körzet
háziorvos
- területi ellátási
kötelezettséggel,
- vállalkozói formában,
- kapcsolódik hozzá iskolaorvosi feladatok ellátása

- a mûködési jog megszerzésére való jogosultság
a 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben és a 18/2000.
(II. 25.) Korm. rend.-ben
foglaltak szerint,
- cs: részletes sz.ö.-t tartalmazó személyes önéletrajz,

- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- nyugdíjazás miatt
megüresedõ, degresszió
mentes körzet praxis joga
a hatályos jogszabály
alapján megvásárolható,
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1995

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- képesítést igazoló
okiratok hiteles másolata,
- mûködési jog megszerzése
feltételeinek igazolása,
- nyilatkozat, melyben
hozzájárul ahhoz, hogy
a pályázat elbírálásában
résztvevõk a pályázati
anyagot megismerhetik

- pályázatok benyújtása:
Gyapay Zoltán polgármesterhez a P.H. címére
(8191 Öskû,
Szabadság tér 1.),
- t: 06 (88) 588-560,
06 (88) 588-561

Papkeszi Községi Ö.
Képv.-test.
8183 Papkeszi,
Fõ u. 42.

háziorvos
- vegyes körzetben,
- vállalkozói jogviszonyban,
- területi ellátási kötelezettséggel mûködõ, közpi.
ügyeleti szolgálatban
történõ részvétellel

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben foglalt képesítési
elõírásoknak való megfelelõ és az ott, valamint
a 2000. évi II. tv.-ben,
a 18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõírt egyéb
feltételek megléte,
- cs: 3 hónapnál nem
régebbi e.b.,
- v.-et, szakirányú képzettséget igazoló iratok hiteles
másolata,
- részletes sz.ö.

- h: a megjelenéstõl
számított 15 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
Képv.-test. ülés,
- az állás 2008. VI. 15-tõl
betölthetõ,
- „praxisjog” dr. Frank
Attila tulajdona,
- t: 06 (70) 320-1318,
- szolg. lakás biztosított,
- pályázatok benyújtása:
Csete Kálmán
polgármesternek címezve
a P.H. címére
(8183 Papkeszi,
Fõ út 42.),
- t: 06 (88) 588-650,
06 (88) 588-690-es számon
Vargáné Mátics
Zsuzsannától és Gyõrfiné
Virág Irmától

Gróf Esterházy K. és R.
Szakrendelõ
fõig.-ja
8500 Pápa,
Jókai u. 5-9.

sebész szakorvos

- sebész szv.,
valamennyihez:
- külföldön szerzett d.
esetén honosítás,
- cs: önéletrajz,
- sz. pályafutás,
- orv. d.-t, szv.-t tartalmazó
iratok és a kötelezõ folyamatos továbbképzési idõszak teljesítését igazoló
okiratok másolata,
- OONY-ba történt felvétel
igazolásának másolata

valamennyihez:
- b: megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ,
- pályázatok benyújtása:
dr. Vörös Ibolya fõig.-hoz
az I. címére (8500 Pápa,
Jókai u. 5-9.),
- t: 06 (89) 514-002

belgyógyász szakorvos (2)

- belgyógyász szv.
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A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése

Tapolcai Dr. Deák Jenõ
K-R. és Gyógybarlang Kft.
ügyvezetõ Ig.-ja
8300 Tapolca,
Ady E. u. 1-3.

Pályázati feltételek

szülész-nõgyógyász
szakorvos

- szülész-nõgyógyász szv.

Belgyógyászati
és Krónikus
Belgyógyászati O.
belgyógyász szakorvos (2)

- belgyógyász szv. vagy
közvetlen szv. elõtt álló
orvosoknak is,
mindkettõhöz:
- cs: sz.ö.,
- tud. tev. jegyzéke,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- képesítést igazoló
okiratok (d. szv.biz.)
hiteles másolata,
- OONYI másolata,
- kötelezõ folyamatos
továbbképzési idõszak
teljesítését igazoló okirat
másolata,
- hozzájárulás a pályázati
anyag elbírálásában résztvevõk betekintési jogához

tüdõgyógyász szakorvos

- tüdõgyógyász szv. vagy
közvetlen szv. elõtt álló
orvosoknak is,

5. szám
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mindkettõhöz:
- b: megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 15 nap,
- az állás a pályázat
elbírálását
követõen
azonnal betölthetõ,
- érdeklõdni lehet:
dr. Flórián Csaba
ügyvezetõ Ig.-tól
a 06 (87) 412-446-os
telefonszámon, titkarag@tapolcakorhaz.hu

Zala megye
Kanizsai Dorottya K.
fõig.-ja
8800 Nagykanizsa,
Szekeres J. u. 2-8.

fül-orr-gégész szakorvos
Feladata: a munkaköri
leírásban foglaltak alapján,
szakirányú képesítésének
megfelelõ szakorvosi tev.
végzése a Fül-Orr-Gégészeti O.-on és a hozzá
tartozó szakrendelésen

valamennyihez:
- általános orv. d.,
- szakorvosi állás esetén
szv. megléte,
- cs: sz.ö.,
- orv. d., szv.biz. másolata,
- OONY-ba vétel igazolása,
- beleegyezõ nyilatkozat a
pályázat elbírálásában
résztvevõk betekintési
jogáról,
- mûködési nyilvántartás
megújításáról szóló
határozat,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

valamennyihez:
- b: Kjt., illetve
megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- e.h.: a h. lejártát követõ
2 héten belül,
- az állás betöltésének
idõpontja: az elbírálást
követõ hónap 1. napjától,
- pályázatok benyújtása:
dr. Kovács József fõig.-hoz címezve a K. címére (8800 Nagykanizsa,
Szekeres J. u. 2-8.),
- a pályázattal kapcsolatban
felvilágosítás kérhetõ a fõig.-tól a 06 (93) 502-090-es
telefonszámon
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neve, címe
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Pályázati feltételek

belgyógyász
gasztroenterológus vagy
gasztroenterológiai tapasztalattal rendelkezõ
belgyógyász
Feladata: a munkaköri
leírásban foglaltak alapján,
szakirányú képesítésének
megfelelõ szakorvosi tev.
végzése a Belgyógyászati
O.-on és a hozzá tartozó
részlegen, járóbeteg
szakrendelésen
traumatológus szakorvos
Feladata: a munkaköri
leírásban foglaltak alapján,
szakirányú képesítésének
megfelelõ szakorvosi tev.
végzése a Traumatológiai
O.-on és a hozzá tartozó
szakrendelésen, valamint
a Sürgõsségi O.-on
reumatológia-fizioterápia
vagy mozgásszervi
rehabilitációval
rendelkezõ szakorvos
részére
Feladata: a munkaköri
leírásban foglaltak alapján,
szakirányú képesítésének
megfelelõ szakorvosi tev.
végzése a Rehabilitációs
O.-on és a hozzá tartozó
járóbeteg szakrendelésen,
az Immunológiai
Ambulancián
és a Reumatológiai
Szakrendelésen
Anaesthesiologia
és Intenzív Betegellátó O.
szakorvos vagy szakorvosjelölt részére

- e: aneszteziológia és
intenzív terápiás szv.,
oxiológiai, illetve
sürgõsségi orvostani szk.,
európai aneszteziológiai
szv., kódolási gy.,
bronchologiai
alapismeretek

1997
Juttatások, egyéb információk
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Pályázati hirdetmények gyógyszerészi, gyógyszertári asszisztensi állásokra
A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése

Kátai Gábor K.
orv.-Ig.-ja
5301 Karcag,
Zöldfa út 48.

gyógyszerész (2)

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

- gyógyszerész d.,
- cs: részletes önéletrajz,
- e.b.,
- v.-et igazoló
okmányok másolata

- b: Kjt., valamint
megbeszélés szerint,
- lakás megbeszélés tárgya,
- pályázatok benyújtása:
dr. Kapusi Lajos
orv.-Ig.-hoz a K. címére
(5301 Karcag,
Zöldfa út 48.)

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház fõigazgatója pályázatot hirdet intézeti
vezetõ fõgyógyszerészi állás betöltésére:
Pályázati feltételek:
- gyógyszerész tudományi karon szerzett diploma,
- szakgyógyszerészi szakvizsga,
- 10 éves szakgyógyszerészi gyakorlat.
Elõnyt jelent:
- intézményi gyógyszertárban szerzett gyakorlat.
Csatolandó:
- végzettséget igazoló okmányok másolata,
- mûködési bizonyítvány,
- érvényes mûködési nyilvántartás igazolása,
- GYONY-ba vételi igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai és személyi adatokat tartalmazó részletes önéletrajz,
- hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevõk betekintési jogához.
Bérezés: Kjt. illetve megegyezés szerint.
A meghirdetett állás pályázati határideje: a megjelenéstõl számított 30 nap.
A pályázatokat (a fentiekben megjelölt másolatokkal, nyilatkozatokkal, önéletrajzzal együtt) a fõigazgatói titkárságra
Benkõ Zoltán fõigazgatóhoz kérjük benyújtani. (Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.). Telefon: 06 (34) 515-444.

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra
A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése

Apc Község Ö.
3032 Apc,
Erzsébet tér 1.

védõnõ
A munkavégzés helye:
3032 Apc, Kossuth út 4.

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

- szakirányú felsõfokú v.,
A pályázat részeként
benyújtandó iratok,
igazolások:
- cs: 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 15 nap,
- e.h.: a h. lejártát
követõ Képv.-test.
ülésen,
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1999

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

- felsõfokú iskolai v.-et
igazoló dokumentum
hiteles másolata,
- részletes önéletrajz

- határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszonyban,
- teljes munkaidõben,
- az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ,
- pályázatok benyújtása
postai úton a P.H. címére
(3032 Apc, Erzsébet tér 1.)

- eü. fõiskolai
szakirányú v.,
- cs: 3 hónapnál nem
régebbi e.b.,
- részletes sz.ö.,
- d. másolat

- b: az állást a Képv.-test.
vállalkozói jogviszonyban
kívánja betölteni,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártát
követõ 30 nap,
- az Ö. szolg. lakást
biztosítani nem tud,
- pályázatok benyújtása:
Varga János Lajos polgármesterhez a P.H. címére
(3987 Bodroghalom,
Szabadság u. 89.),
- a borítékon feltüntetendõ:
„Védõnõi pályázat”,
- t: Varga János Lajos
polgármestertõl,
06 (47) 302-009

Bodroghalom Községi Ö.
3987 Bodroghalom
Szabadság u. 89.

védõnõ

Devecser Város Ö.-ának
Képv.-test.
8460 Devecser,
Petõfi tér 1.

III. számú védõnõi körzet - eü. fõiskola védõnõi
(Devecser, Miskei u. 1.)
szakán szerzett fõiskolai v.,
védõnõ
- büntetlen elõélet,
- cs: részletes sz.ö.,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- v.-et igazoló okirat hiteles
másolata,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban
résztvevõk megismerhetik
pályázati anyagát,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintõ
kérdés tárgyalásakor nyílt
vagy zárt ülést kér

- b: Kjt. szerint, egyéb
juttatások: ruházati költségtérítés, étkezési hozzájárulás, 13. havi illetmény,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
rendes Képv.-testületi
ülésen,
- az állás az elbírálást
követõen azonnal
betölthetõ,
- pályázatok benyújtása:
„pályázat védõnõi állásra”
megjelöléssel Devecser
Város polgármesterének
címezve (8460 Devecser,
Petõfi tér 1.),
- felvilágosítás az állással
kapcsolatban Devecser Város polgármesterétõl kérhetõ
a 06 (88) 512-720-as
telefonszámon
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Vaszary Kolos K.
ápolási Ig.-ja
2500 Esztergom,
Petõfi S. u. 26-28.

röntgen asszisztens

Kóka Községi Ö.
Képv.-test.
2243 Kóka,
Dózsa Gy. út 1.

védõnõ
- területi ellátási
kötelezettséggel,

- szakirányú fõiskolai v.,
- cs: 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- személyes és sz.ö.,
- v.-et igazoló okirat
másolata

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- e.h.: a h. lejártát követõ
30 napon belül, de
legkésõbb az azt követõ
Képv.-test. ülésen,
- szolg. lakás szükség
esetén megoldható,
- az állás 2008. V. 1-jétõl
betölthetõ,
- pályázatok benyújtása:
Juhász Ildikó polgármesterhez az Ö. címére
(2243 Kóka, Dózsa
Gy. út 1.),
- t: 06 (29) 428-101

Makád Község Képv.-test.
2322 Makád,
Kossuth u. 52.

Védõnõi Szolgálat
2322 Makád,
Szabadság u. 6.
védõnõ
Ellátandó terület:
Makád és Lórév
községek

- szakirányú felsõfokú v.,
- büntetlen elõélet,
- cs: rövid életrajz,
- iskolai v.-et igazoló
okmány vagy annak
hitelesített másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony létesítése,
- az állás azonnal
betölthetõ,
- pályázatok benyújtása:
Makád község polgármesteréhez az Ö. címére
(2322 Makád,
Kossuth u. 52.),
- további információ
kérhetõ a polgármestertõl
vagy a körjegyzõtõl
a 06 (24) 482-096-os
telefonszámon

Mezõcsát Város Ö.
Eü. Központja
I.-vezetõ fõorvosa
3450 Mezõcsát,
Hõsök tere 33.

körzeti védõnõ

- cs: szakirányú felsõfokú
v.-et igazoló dokumentum
hiteles másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- sz. és személyes
önéletrajz

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártát
követõ 30 nap,
- a megbízás kezdõ napja:
2008. VI. 1.,
- szolg. lakás nem biztosított,
- pályázatok benyújtása:
dr. Siska András I.-vezetõ
fõorvoshoz az I. címére
(3450 Mezõcsát,
Hõsök tere 33.),
- t: 06 (49) 553-027

- érdeklõdni lehet: Üveges
Péterné ápolási Ig.-tól
a 06 (30) 3484-674-es
telefonszámon
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Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött
vezetõi és egyéb állásokra
A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

A pályázatot meghirdetõ szerv neve, címe: Budapest. Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata,
1027 Budapest, Kapás u. 22.
Munkakör megnevezése: gazdasági igazgató.
Pályázati feltételek:
- Szakirányú (közgazdasági, - gazdálkodási, - pénzügyi-számviteli szakon szerzett) egyetemi vagy fõiskolai végzettség,
- Minimum 5 éves vezetõi gyakorlat,
- Büntetlen elõélet,
- Felhasználói szintû számítógépes ismeret,
- Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- Egészségügyi Intézményben szerzett gazdasági vezetõi gyakorlat.
- Költségvetési-számviteli gyakorlat.
- Mérlegképes könyvelõi képesítés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- A pályázó részletes szakmai önéletrajzát.
- A gazdasági igazgató feladatkör ellátására vonatkozó elgondolást.
- A gazdasági igazgatói munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok
közjegyzõvel hitelesített másolatait.
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésõbb a pályázó meghallgatásáig benyújtható.
Munkavégzés helye: Budapest Fõváros II. ker. Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata.
Bérezés: megegyezés szerint.
Pályázat módja: Fényképpel ellátott önéletrajzok benyújtása az euszolgig@kapas.hu e-mail címre.
Beadási határidõ:
- a megjelenéstõl számított 30 nap,
Pályázat benyújtása: Dr. Soós Ágnes fõigazgató fõorvoshoz.
Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház (1089 Budapest, Üllõi út 86.) pályázatot hirdet gazdasági
igazgató munkakör betöltésére.
Feladat: az intézet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi, mûszaki és intézmény-üzemeltetési, élelmezési
feladatok, valamint mindezekkel összefüggésben felmerülõ adminisztratív feladatok irányítása, ellenõrzése.
Feltétel:
- szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
- gazdasági vezetõ gyakorlat.
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Elõny:
- regisztrált mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
- könyvvizsgálói végzettség,
- egészségügyi költségvetési szervnél szerzett tapasztalat.
A pályázathoz csatolandó:
- a képesítést igazoló okiratok másolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- rövid vezetési és szakmai koncepció,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat, mely szerint a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti.
Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követõ 15. nap.
Pályázat benyújtása: Cserné Károlyi Éva munkaügyi osztályvezetõnek címezve (1089 Budapest, Üllõi út 86.)
2 példányban.
Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
Fõv. Ö.
Szent Imre K.
fõig.-ja
1115 Bp.,
Tétényi út 12-16.

informatikai osztályvezetõ
A munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok:
a K.-i számítógépek
és szoftverek karbantartásának felügyelete,
megszervezése. A számítógép-beszerzéssel, karbantartással és felügyelettel
megbízott külsõ partnerekkel való kapcsolattartás.
Rendszergazdai teendõk

- szakirányú fõiskola,
- vez.gy.,
- e: sz. angol nyv.,
- Medical netWork System
ismeret,
- cs: sz.ö.,
- szakirányú v.
hiteles másolata,
- nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagot
az elbírálásban résztvevõk
megismerjék,
- e.b.

- b: Kjt. fölött,
- h: a megjelenéstõl
számított 15 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
10 napon belül,
- pályázatok benyújtása a
Humánpolitikai Igazgatóság részére az I. címén,
- érdeklõdni lehet: Ronyecz
Károlyné humánpolitikai
Ig.-tól (1115 Bp.,
Tétényi út 12-16.),
- t: 464-8795

Dombegyház Nk. Ö.
Képv.-test.
5836 Dombegyház,
Felszabadulás u. 5.

Családsegítõ Szolgálat
családgondozó

- 1/2007. (I. 7.) SZCSM
rend. elõírásainak figyelembe vételével,
- szakirányú v.,
- büntetlen elõélet,
- e: sz.gy.,
- cs: 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- sz. életutat is bemutató
önéletrajz

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
elsõ Képv.-test. ülés,
- a megbízás idõtartama:
5 év,
- az állás betöltésének idõpontját a Képv.-test. az
elbírálás napján közli,
- pályázatok benyújtása
2 példányban
„CSALÁDGONDOZÓ”
megjelöléssel dr. Varga
Lajos polgármester részére
az Ö. címére
(5836 Dombegyház,
Felszabadulás u. 5.),
- t: 06 (68) 432-031,
- f: 06 (68) 590-941
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Helyesbítés
A pályázati felhívás az Egészségügyi Közlöny 2008. március 6.-i szám (2008. évi 4. számában) megjelent a 1838. oldalon.
A pályázatot meghirdetõ szerv neve, címe: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostud. Kar Oktató Kórháza.
Munkahely és munkakör megnevezése. Onkoradiológiai Központ (osztályvezetõ fõorvos).
Minden feltétel marad, kivéve az alábbi rész módosul.
Pályázati feltételek oszlopában a képesítési követelmények között:
klinikai onkológia vagy sugárterápia,
e: egyéb klinikai szakképesítés.
***
A Bajai Kórház Szegedi Tudományegyetem ÁOK Oktató Kórháza által az Egészségügyi Közlöny 2008. évi 4. számának
1839. oldalán megjelentetett Neurológiai Osztályra meghirdetett orvos munkakörre vonatkozó pályázati kiírás helyett
tévesen osztályvezetõ fõorvosi pályázat jelent meg. Hirdetõ a pályázatot visszavonta.
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FELHÍVÁS
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2005 december közepén jelentette meg
Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban
címû interjúkötetét.
A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.
Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.
Egy könyv, amely üzen hívõnek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gondolkodó embernek.
A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.
Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jogi Könyvesboltjában
(1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30.
(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi
címre:
A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD
Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.
Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabályban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával, mûködésével kapcsolatos formanyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft + áfa
171 600 Ft + áfa
216 000 Ft + áfa
351 000 Ft + áfa
459 000 Ft + áfa
780 000 Ft + áfa

¨
¨
¨
¨
¨
¨

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.
A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................
A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................
Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás
címû könyvét
A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:
„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekintést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a büntetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igényének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bírák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politikusok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”
A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest,
Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a
kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás
címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá
válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok,
kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatásokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézkedések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közérdeklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelentetésére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdeklõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.
A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl
kezdõdõen negyedévente jelenik meg.
A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

***
Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of
Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó erejéhez mérten
hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû
és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, közérdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigazgatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatokba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelkezésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltathat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.
A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

***
A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet
kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot
…………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY KözépKelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.
Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.
A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4746, vagy e-mail címre: erdei.bea@mhk.hu szíveskedjenek küldeni!
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!
A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás

2008

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

5. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ
Elõfizetési díja 2008. fél évre: 64 260 Ft, negyedévre: 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-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668,
338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ
címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................
Címe (város/község, irányítószám): ......................................................................................
Utca, házszám: ...................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................
Elõfizetési díj

fél évre
negyedévre

64 260 Ft
32 130 Ft

Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………
cégszerû aláírás
Szerkeszti az Egészségügyi Minisztérium, Jogi, Közigazgatási és Kormányzati Koordinációs Fõosztály.
Szerkesztõség: 1054 Bp., Arany János utca 6-8. Telefon: 301-7958. Fax: 331-6712.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1085 Bp., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. 1394 Budapest 62. Pf.: 357.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Terjesztés: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban
(tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Megjelenik havonta kétszer. 2008. évi éves elõfizetési díj: 31 752 Ft,
fél évre: 15 876 Ft. Egy példány ára: 1365 Ft.
A pályázati hirdetésektõl eltérõ hirdetések felvétele a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál (1085 Bp., Somogyi Béla utca 6.) történik.
Amennyiben a megrendelõ hirdetésében emblémát kíván megjelentetni, azt tartozik a megrendeléséhez fotózásra alkalmas módon
mellékelni. A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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