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I. RÉSZ
Személyi rész
II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,
kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai
A Kormány 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelete
a természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek
kijelölésérõl és üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet és az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdésének b) és k) pontjában,
a 10. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
1. §

A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és
üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § h) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„h) rendkívüli helyzet: olyan, átlagosan négyévenként egynél többször nem várható esemény vagy események
kombinációja, amelyek az adott helyen károsan hatnak ki a fürdõvíz minõségére;”

2. §

Az R. 6. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a fürdõvízprofil a vízminõség hosszabb távú romlási trendjét vagy cianobaktériumok, illetve makroalgák
elszaporodási tendenciáját mutatja, a megyei tisztifõorvos – szükség szerint – megteszi az alábbi intézkedéseket:
a) meghatározza a felmerülõ egészségkockázatot és az elfogadhatóságot,
b) feltárja és megszünteti az okokat, valamint
c) tájékoztatja a nyilvánosságot.
Az eljárás során a megyei tisztifõorvos a helyi viszonyok megismerése érdekében a jegyzõt szakértõként igénybe
veheti.”

3. §

Az R. 8. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az (1) bekezdésben felsorolt vízszennyezõ anyagok jelenlétének észlelése esetén a kistérségi népegészségügyi
intézet az ezt rögzítõ jegyzõkönyv kézhezvételét követõen azonnal megteszi a megfelelõ intézkedéseket, beleértve
a jegyzõ és a nyilvánosság tájékoztatását.”

4. §

Az R. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fürdõvízminõség-értékelés alapján a „kifogásolt” osztályba tartozó fürdõvíz esetében – ideértve az ideiglenesen
„kifogásolt” minõségûnek osztályozott fürdõvizeket is –, az ilyen osztályozást követõ elsõ fürdési idénytõl kezdõdõen
a kistérségi népegészségügyi intézet az alábbi intézkedéseket teszi:
a) a fürdõzés tilalmát rendeli el, melyrõl tájékoztatja a fürdõhely üzemeltetõjét és kötelezi arra, hogy
aa) egyértelmû és egyszerû figyelmeztetõ jelzéssel felhívja a nyilvánosság figyelmét a nem megfelelõ vízminõségre,
ab) tájékoztassa a nyilvánosságot a szennyezés okairól és az intézkedések megtételének elrendelésérõl,
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b) a helyi viszonyok megismerése érdekében a jegyzõ szükség szerinti szakértõként történõ igénybevételével
megállapítja a „kifogásolt” minõségi állapotra vezetõ okokat, valamint megteszi a szennyezés okainak megelõzését,
csökkentését, vagy megszüntetését célzó, hatáskörébe tartozó intézkedéseket.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézkedéseket azonnal meg kell tenni, amennyiben a kistérségi népegészségügyi
intézet olyan rendkívüli eseményrõl szerez tudomást, amely a fürdõzõk egészségét, illetve a fürdõvizek minõségét
ténylegesen vagy várhatóan veszélyezteti.”
5. §

(1) Az R. 11. § (7) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Minden fürdõvízre vonatkozóan évente, amint az információ rendelkezésre áll, és a fürdési idény teljes idõtartama
alatt, a fürdõvizek 300 méteres körzetén belül, a fürdõzõk számára jól megközelíthetõ és látható módon,
engedélyezett fürdõvíz esetében a kistérségi népegészségügyi intézet, kijelölt fürdõhely esetében az üzemeltetõ
hozzáférhetõvé teszi:”
(2) Az R. 11. § (9)–(11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a megfelelõ helyi médiában, valamint a honlapján – indokolt
esetben több nyelven is – minden évben, amint az rendelkezésre áll, közzéteszi az illetékességi területét érintõen:
a) a nyilvántartott fürdõvizek listáját,
b) minden egyes fürdõvíz elmúlt három évre vonatkozó osztályozását és fürdõvíz-profilját, ideértve az utolsó
osztályozást követõen végzett minõségellenõrzés eredményeit,
c) a „kifogásolt” osztályba sorolt fürdõvizek esetén a szennyezés okainak megszüntetésére és a fürdõzõk szennyezés
expozíciójának megakadályozására, valamint a szennyezés elhárítására tett – a 10. § (1) bekezdésében foglalt –
intézkedéseket,
d) rövid távú szennyezésnek kitett fürdõvizek esetén általános tájékoztatást:
da) azokról a körülményekrõl, amelyek feltehetõleg rövid távú szennyezéshez vezetnek,
db) a szennyezés elõfordulásának valószínûségérõl és valószínûsíthetõ idõtartamáról,
dc) a szennyezés okairól,
dd) a szennyezés okainak elhárítására és a fürdõzõk expozíciójának megakadályozására tett intézkedésekrõl.
(10) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a (9) bekezdés b)–d) pontjaiban foglalt információt amint az
rendelkezésre áll, de legkésõbb minden év december 15-éig teszi közzé.
(11) Az OTH a nyilvántartott fürdõvizek és kijelölt fürdõhelyek, valamint a tartós fürdési tilalom alá esõ fürdõvizek
listáját minden fürdési idény kezdete elõtt, amint az rendelkezésre áll, de legkésõbb június 15-ig a honlapján
közzéteszi.”
(3) Az R. 11. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A kistérségi népegészségügyi intézet adatszolgáltatása alapján a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv
és az OTH a honlapján keresztül közérthetõ módon tájékoztatja a nyilvánosságot
a) az emelkedett cianobaktérium-burjánzással összefüggõ egészségügyi kockázatról és a cianobaktériumra különösen
érzékeny személyek magatartására vonatkozó ajánlásokról,
b) a makroalgák elszaporodásának tendenciájáról és az ezzel összefüggõ egészségügyi kockázatról.”

6. §

Az R. a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A kistérségi népegészségügyi intézet a nyilvánosság számára lehetõséget biztosít az e rendelet
végrehajtásában való részvételre – különösen a fürdõvizek listájának megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére
vonatkozóan – javaslatok, észrevételek és panaszok megtétele útján. A kistérségi népegészségügyi intézet a
nyilvánosság észrevételeinek, javaslatainak fogadását minden elérhetõségén keresztül – beleértve a személyes
konzultáció lehetõségét is – biztosítja.
(2) A kistérségi népegészségügyi intézet e rendelet végrehajtásakor köteles a nyilvánosságtól megszerzett információt
megfelelõen figyelembe venni.
(3) A kistérségi népegészségügyi intézet a honlapján és a helyi médiában tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy az e
rendelet végrehajtásában milyen módon vehet részt.
(4) A kistérségi népegészségügyi intézet minden szezont követõen legkésõbb október 15-éig jelenti a megyei
népegészségügyi szakigazgatási szervnek a nyilvánosság bevonásával és tájékoztatásával kapcsolatos tapasztalatokat
és a megtett intézkedéseket.
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(5) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv minden év november 15-éig összesített jelentést küld az OTH-ba a
kistérségi népegészségügyi intézetek és a saját, a nyilvánosság tájékoztatásával és bevonásával kapcsolatos
tapasztalatairól és intézkedéseirõl.”
7. §

Az R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A fürdõvizek minõségét érintõ határon átnyúló hatások tekintetében az érintett tagállamokkal, illetve az Európai
Unió tagjai közé nem tartozó érintett szomszédos államokkal történõ együttmûködés során a két- és többoldalú
vízügyi keretegyezmények jelentik a megfelelõ információcsere és az ilyen hatások ellenõrzése érdekében szükséges
együttes fellépés keretrendszerét.”

8. §

Az R. 14. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A rövid távú szennyezések e rendeletben elõírt kezelése érdekében az Országos Meteorológiai Szolgálat
gondoskodik az ilyen szennyezésnek kitett vizeket érintõ jelentõsebb csapadékesemények lehetõség szerinti
elõjelzésérõl és a legalább 15 mm-es csapadékesemények bekövetkezésének visszaigazolásáról. Az Országos
Meteorológiai Szolgálat az elõrejelzést és az utólagos tájékoztatást a kistérségi népegészségügyi intézetnek küldi
meg. A rövid távú szennyezési veszélynek kitett fürdõvizek listájáról az Országos Meteorológiai Szolgálatot az OTH
tájékoztatja.
(2b) A kistérségi népegészségügyi intézet intézkedik arról, hogy a rövid távú szennyezésnek kitett fürdõhelyek
üzemeltetõihez eljusson az Országos Meteorológiai Szolgálat elõrejelzése annak érdekében, hogy az üzemeltetõk a
fürdõzõk tájékoztatására irányuló kötelezettségüknek eleget tehessenek.”

9. §

Az R. 2. § e) pont ea) és eb) alpontjában, 3. § (1)–(3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1), (3) és
(6) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (3) és (6) bekezdésében, 9. § (1), (5) és (7) bekezdésében, 10. § (3),
(5) bekezdésében, (6) bekezdés c) pontjában és (8) bekezdésében, 11. § (3) és (5) bekezdésében és 7. melléklet
7. pontjában a „kistérségi” szövegrész helyébe a „kistérségi népegészségügyi” szöveg lép.

10. §

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. §
(3) bekezdésében az „a fürdõvízprofil megállapítására irányuló eljárásban” szövegrész helyébe az „a fürdõvízprofil
megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminõség romlása esetén lefolytatott
eljárásban” szöveg lép.

11. §

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

12. §

Ez a rendelet a fürdõvizek minõségérõl és a 76/160/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2006. február 15-i
2006/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 9. pontjának, 5. cikk (4) bekezdésének, 7. cikkének, 8. cikk
(1) és (2) bekezdésének, 9. cikk (1) és (2) bekezdésének, 10. cikkének, 11. cikkének, 12. cikk (2) és (3) bekezdésének való
megfelelést szolgálja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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III. RÉSZ
Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások
A nemzeti erõforrás miniszter 50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelete
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó
képesítésekkel összefüggõ egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
Az 1. és 2. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (2) bekezdés
a) pontjában, valamint a 3. és 4. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény
67. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minõsülõ képzések és bizonyítványok
felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet (a továbbiakban: oktatási rendelet) 6. §-a a következõ e) ponttal
egészül ki:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„e) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
II. és V. mellékletének módosításáról szóló 213/2011/EU bizottsági rendelet (2011. március 3.).”

2. §

Az oktatási rendelet melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülõ egyes egészségügyi oklevelek,
bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok megnevezésérõl és az ezen okiratok
birtokosaival azonos jogállású személyek körérõl szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: egészségügyi
rendelet) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:
a) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(a továbbiakban: irányelv) 21. cikk (1)–(3) bekezdése, 23. cikke, 27. cikk (1) és (2) bekezdése, 33. cikke, 37. cikke, 43. cikke,
45. cikk (3) bekezdése, V. melléklet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2., 5.6.2. pontja, valamint az
irányelvnek az azt módosító, a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és
Románia csatlakozása tekintetében történõ kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/100/EK tanácsi irányelv
melléklete V. fejezetének
aa) b) pontjával megállapított 33a. cikke,
ab) c) pontjával módosított 37. cikk (1) bekezdése,
ac) d) pontjával megállapított 43a. cikke,
ad) f)–m) pontjával módosított 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3. pontja,
ae) o)–p) pontjával módosított 5.5.2., 5.6.2. pontja,
b) az irányelv V. melléklet 5. pontja az alábbiak szerint:
ba) az 5.1.1. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.) és a 2008/C 322/03 EK
bizottsági közlemény (2008. december 17.),
bb) az 5.1.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK
bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2007/C 165/06 EK bizottsági közlemény (2007. július 19.),
bc) az 5.1.3. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK
bizottsági közlemény (2008. december 17.), a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.), helyesbítve az
Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L sorozat 93., 2008. április 4.),
bd) az 5.1.4. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK
bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2007/C 165/06 EK bizottsági közlemény (2007. július 19.),
be) az 5.2.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK
bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.),
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bf) az 5.3.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK
bizottsági közlemény (2008. december 17.), helyesbítve az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L sorozat 93., 2008.
április 4.),
bg) az 5.3.3. pont tekintetében a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), a 2008/C 137/07 EK
bizottsági közlemény (2008. június 4.) és a 2007/C 165/07 EK bizottsági közlemény (2007. július 19.),
bh) az 5.5.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), 2008/C 322/03 EK
bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.),
bi) az 5.6.1. pont tekintetében a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.),
bj) az 5.6.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.) és a 2008/C 322/03 EK
bizottsági közlemény (2008. december 17.),
c) az irányelv V. melléklet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.6.2 pontja a 2010/C 129/02 EK bizottsági közlemény
(2010. május 19.) szerint,
d) az irányelv V. melléklet 5.1.1 pontja a 2010/C 129/02 EK bizottsági közlemény (2010. május 19.) és a 2010/C 337/02 EK
bizottsági közlemény (2010. december 14. ) szerint,
e) az irányelv II. melléklete és V. melléklet 5.1.3. pontja a szakmai képesítések elismerésérõl szóló 2005/36/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének módosításáról szóló, 2011. március 3-i 213/2011/EU bizottsági
rendelet szerint,
f) a 2003. évi uniós csatlakozási okmány II. melléklet 2. C. pontja.”
4. §
5. §

Az egészségügyi rendelet 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet
a) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének
módosításáról szóló, 2011. március 3-i 213/2011/EU bizottsági rendeletnek,
b) a 2010/C 129/02 EK bizottsági közleménynek (2010. május 19.), valamint
c) a 2010/C 337/02 EK bizottsági közleménynek (2010. december 14.)
való megfelelést szolgálja.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet az 50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelethez

Az oktatási rendelet melléklete I. pont 1. alpont „Ausztriában:” címe az utolsó bekezdést követõen a következõ
rendelkezéssel egészül ki:
„– gyermek- és ifjúsági szakápoló (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),
– pszichiátriai szakápoló (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),
– intenzív szakápoló (Sonderausbildung in der Intensivpflege),
– intenzív gyermekszakápoló (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege),
– aneszteziológiai szakápoló (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege),
– vesepótló kezelésekkel foglalkozó szakápoló (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie),
– mûtõs szakápoló (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),
– kórház-higiéniai szakértõ (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),
– az egészségügyi ellátáshoz és betegápoláshoz kapcsolódó oktatási feladatok szakértõje (Sonderausbildung für
Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),
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– az egészségügyi ellátás és betegápolás igazgatási feladatainak szakértõje (Sonderausbildung für Führungsaufgaben
in der Gesundheits- und Krankenpflege).
Az oktatás és képzés teljes idõtartama legalább tizenhárom és fél év és tizennégy év között van, beleértve egy legalább
tízéves általános oktatást, egy további hároméves alapképzést az egészségügyi ellátási és ápolási felsõfokú
közszolgálatban, illetve egy hat–tizenkét hónapos szakirányú képzést egy szakterületet, tanári vagy igazgatási
tevékenységet illetõen.”

2. melléklet az 50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelethez
1. Az egészségügyi rendelet 1. számú melléklet A) pontjában szereplõ táblázat „Ausztria” sora helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(Ország

„Ausztria

Oklevél megnevezése

Kibocsátó szerv

Urkunde über die
Verleihung des
akademischen Grades
Doktor der gesamten
Heilkunde (bzw. Doctor
medicinae universae,
Dr.med.univ.)
[Általános orvosi (ill. a
Doctor medicinae
universae, Dr. med. univ.)
tudományos fokozat
odaítéléséről szóló
oklevél]

Medizinische Fakultät
einer Universität
(Egyetemi
Orvostudományi
Kar)”

Képesítést kísérő
igazolás)
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2. Az egészségügyi rendelet 1. számú melléklet C) pontja az „Ortopédia” táblázatot követõen a következõ táblázatokkal
egészül ki:

„Orvosi genetika
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év
Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

Медицинска генетика
Lékařská genetika
Klinisk genetik
Humangenetik
Meditsiinigeneetika
Génétique médicale
Clinical genetics
Genetica medica
Medicīnas ģenētika
Genetika
Médecine génétique
Klinikai genetika
Klinische genetica
Medizinische Genetik
Genetyka kliniczna
Genética médica
Genetica medicala
Klinična genetika
Lekárska genetica
Perinnöllisyyslääketiede/
Medicinsk genetik
Clinical genetics
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Orvosi onkológia
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év
Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

Медицинска онкология
Klinická onkologie
Παθολογική Ογκολογία
Oncologie
Medical oncology
Oncologia medica
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Onkoloģija ķīmijterapija
Chemoterapinė onkologija
Oncologie médicale
Klinikai onkológia
Onkologia kliniczna
Oncologia médica
Oncologie medicala
Internistična onkologija
Klinická onkológia
Medical oncology”
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IV. RÉSZ
Útmutatók
V. RÉSZ
Közlemények
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye
szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi
szakképesítések központi programjai (tantervei) kiadásra kerültek.
A központi programokat az egészségügyért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet alapján indított iskolai rendszerû szakképzésben kell
alkalmazni.
Szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai
azonosító száma

megnevezése

Általános ápoló

Jóváhagyási száma

19635-1/2011/EAHUF

54

723 01

54

723

01 0100

33 01

Részszakképesítés:
Ápolási asszisztens

54

723

01 0100

52 01

Részszakképesítés:
Gyakorló ápoló

54

723

01 0010

54 01

Szakképesítés-elágazás:
Ápoló

54

723

01 0010

54 02

Szakképesítés-elágazás:
Csecsemõ- és gyermekápoló

52

725 05 1000 00 00

Boncmester

19635-2/2011/EAHUF

52

720 01

Egészségügyi asszisztens

19635-3/2011/EAHUF

52

720

01 0010

52 01

Szakképesítés-elágazás:
Általános asszisztens

52

720

01 0010

52 02

Szakképesítés-elágazás:
Fogászati asszisztens

54

724 01 1000 00 00

Fogtechnikus

19635-4/2011/EAHUF

54

725 02

Kórszövettani, szövettani
szakasszisztens

19635-5/2011/EAHUF

54

725

02 0010

54 01

Szakképesítés-elágazás:
Citológiai szakasszisztens

54

725

02 0010

54 02

Szakképesítés-elágazás:
Elektronmikroszkópos szakasszisztens

54

725

02 0010

54 03

Szakképesítés-elágazás:
Hisztokémiai, immunhisztokémiai
szakasszisztens

52

726 01

52

726

01 0010

52 01

Szakképesítés-elágazás:
Gyógymasszõr

52

726

01 0010

52 02

Szakképesítés-elágazás:
Sportmasszõr

52
52

723 01 1000 00 00
723 01 0100 33 01

Masszõr

Mentõápoló
Részszakképesítés:
Betegkísérõ

19635-6/2011/EAHUF

19635-7/2011/EAHUF
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Szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai
azonosító száma

52
52

725 02 1000 00 00
725 02 0100 31 01

52

725

52

725

51
51

542
542

51

542

54

725

54

725

52
54

725
726

54

726

Jóváhagyási száma

megnevezése

Mûtõtechnikus
Részszakképesítés:
Fertõtlenítõ sterilezõ
02 0100 33 01 Részszakképesítés:
Gipszmester
02 0100 33 02 Részszakképesítés:
Mûtõssegéd
01
Ortopédiai eszközkészítõ
01 0010 51 01 Szakképesítés-elágazás:
Ortopédiai kötszerész és
Fûzõkészítõ
01 0010 51 02 Szakképesítés-elágazás:
Ortopédiai mûszerész
03 1000 00 00 Orvosi laboratóriumi technikai
asszisztens
03 0100 31 01 Részszakképesítés:
Egészségügyi laboráns
04 1000 00 00 Radiográfus
01 1000 00 00 Rehabilitációs tevékenység
terapeuta
01 0100 51 01 Részszakképesítés:
Gyógyfoglalkoztató

19635-8/2011/EAHUF

19635-9/2011/EAHUF

19635-10/2011/EAHUF

19635-11/2011/EAHUF
19635-12/2011/EAHUF

A jóváhagyott központi programok (tantervek) elérhetõek a Nemzeti Erõforrás Minisztérium, a Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézet (www.nive.hu ), valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési
Intézet Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet (www.eti.hu ) honlapján.
A kiadásra kerülõ programok az intézmények számára ajánlásként jelennek meg.

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye
orvostechnikai eszközök idõszakos felülvizsgálatát végzõ szervezetek feljogosításáról
Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozataival az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az
idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:
MEDICOR SZERVIZ Zrt.
cég székhelye: 1135 Budapest, Tahi út 53–59.
e-mail: nemeth.laszlo@medicorszerviz.hu
telefonszám: 06 (1) 350-8031
telefax: 06 (1) 412-2334
Az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal határozatának

Az eszközcsoport megnevezése

Száma

17. Sterilizáló berendezés
Megjegyzés: a feljogosítás érvényes
– Gázsterilizátor,
– Gõzsterilizátor,
– Hõlégsterilizátor,
– Plazmasterilizátor.

24544-009/2011/OTIG/17.eszk

***

Érvényességi ideje

2016. július
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Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozataival az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok tekintetében
az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:
Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (ALADDIN MEDICAL Kft.)
cég székhelye: 9700 Szombathely, Paragvári u. 15.
e-mail: aladdin@aladdin-medical.hu; telefon: 06 (94) 513-020; telefax: 06 (94) 513-027
Az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal határozatának

Az eszközcsoport megnevezése

Száma

20. Képalkotó Ultrahang-diagnosztikai készülék

27236-006/2011/OTIG/20. eszk.

Érvényességi ideje

2016. július

***
Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozataival az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok tekintetében
az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:
Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (ALADDIN MEDICAL Kft.)
cég székhelye: 9700 Szombathely, Paragvári u. 15.
e-mail: aladdin@aladdin-medical.hu; telefon: (06-94) 513-020; telefax: (06-94) 513-027

Az eszközcsoport megnevezése

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
határozatának
Száma

07. Invazív és intervenciós rtg. berendezések
10. Röntgen átvilágító és felvételi munkahely
Megjegyzés: a feljogosítás érvényes
– Mammográfiás rtg. munkahely,
– Mobil felvételi rtg. munkahely,
– Ernyõfényképezõ rtg. munkahely,
– Fogászati röntgenek.
11. Sebészeti képerõsítõ

Érvényességi ideje

27233-006/2011/OTIG/07.eszk
27234-007/2011/OTIG/10.eszk

2016. július
2016. július

27235-006/2011/OTIG/11.eszk

2016. július

***
Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozataival az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az
idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:
B. Braun Avitum Hungary Egészségügyi Szolgáltató Zrt. (B.Braun Avitum Zrt.)
cég székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
e-mail: peter.horn@bbraun.hu; telefonszám: (06-1) 346-9700; telefax: (06-1) 438-4903

Az eszközcsoport megnevezése

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
határozatának
Száma

06. Dializáló berendezés
Megjegyzés:
B.Braun márkaszerviz
A feljogosítás kizárólag a B|Braun Avitum AG által
gyártott dializáló berendezésekre vonatkozik.

26515-006/2011/OTIG/06.eszk

Érvényességi ideje

2016. július
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A Nemzeti Erõforrás Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl
A gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozásának 2011. augusztus havi teljesítése*:
ezer Ft
Tárgyhónapot
megelõzõ
idõszak
összesen

Tárgyhavi
kifizetés
(augusztus)

2011. évi
tv. szerinti
elõirányzat

2011. évi
módosított
elõirányzat

70 999 200,0

70 999 200,0

39 958 815,8

5 613 244,3

45 572 060,1

569 300,0

569 300,0

354 559,3

46 725,2

401 284,5

9 547 400,0

9 547 400,0

5 579 922,6

804 023,4

6 383 946,0

81 115 900,0

81 115 900,0

45 893 297,7

6 463 992,9

52 357 290,6

1 856 000,0

1 856 000,0

1 082 664,3

154 666,9

1 237 331,2

15 440 800,0

15 440 800,0

9 007 123,0

1 286 720,7

10 293 843,7

Anya-, gyermek- és csecsemõvédelem

451 500,0

451 500,0

267 071,7

38 322,7

305 394,4

MSZSZ: gyermekgyógyászat

121 600,0

121 600,0

70 933,3

10 133,3

81 066,6

96 300,0

96 300,0

56 174,8

8 024,9

64 199,7

2. Védõnõ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
összesen

17 966 200,0

17 966 200,0

10 483 967,1

1 497 868,5

11 981 835,6

3. Fogászati ellátás

23 470 400,0

23 470 400,0

14 193 124,8

1 856 394,8

16 049 519,6

261 600,0

431 800,0

301 551,5

43 181,3

344 732,8

1 065 200,0

1 789 600,0

1 249 714,1

179 624,9

1 429 339,0
713 703,9

Megnevezés

Kifizetés
összesen

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

MSZSZ: nõgyógyászat

Gondozóintézeti gondozás
Nemibeteg gondozás
Tüdõgondozás
Pszichiátriai gondozás

548 400,0

895 700,0

626 597,5

87 106,4

Onkológiai gondozás

256 700,0

425 300,0

297 629,8

39 677,7

337 307,5

Alkohológia és drogellátás

168 600,0

288 100,0

201 304,9

27 942,6

229 247,5

4. Gondozóintézeti gondozás összesen

2 300 500,0

3 830 500,0

2 676 797,8

377 532,9

3 054 330,7

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényû
halottszállítás

5 780 200,0

5 980 200,0

3 460 752,6

502 900,8

3 963 653,4

23 171 100,0

23 171 100,0

13 377 118,6

1 911 015,7

15 288 134,3

4 404 800,0

4 404 800,0

2 467 425,4

325 519,1

2 792 944,5

1 000 000,0

1 000 000,0

307 227,2

–61 486,2

245 741,0

8 900,0

8 900,0

5 180,0

740,0

5 920,0

183 100,0

183 100,0

52 145,5

6 033,7

58 179,2

1 552 400,0

1 552 400,0

63 120,6

8 848,9

71 969,5

1 744 400,0

1 744 400,0

120 446,1

15 622,6

136 068,7

15. Mentés

24 561 400,0

24 993 400,0

14 430 594,3

2 072 561,0

16 503 155,3

17. Laboratóriumi ellátás

20 893 000,0

20 893 000,0

11 982 095,1

1 712 416,0

13 694 511,1

Járóbeteg-szakellátás + CT, MRI

118 548 300,0

117 018 300,0

65 887 358,7

9 706 854,3

75 594 213,0

Fekvõbeteg-szakellátás

410 270 600,0

409 638 600,0

230 514 295,2

33 396 507,4

263 910 802,6

– aktív fekvõbeteg szakellátás

346 607 500,0

345 975 500,0

194 611 463,4

28 185 750,5

222 797 213,9

8. Mûvesekezelés
9. Otthoni szakápolás
11. Mûködési költségelõleg
Célelõirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvõbeteg szakellátás
Méltányossági alapon történõ térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
13. Célelõirányzatok összesen

Összevont szakellátás
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Tárgyhónapot
megelõzõ
idõszak
összesen

Tárgyhavi
kifizetés
(augusztus)

2011. évi
tv. szerinti
elõirányzat

2011. évi
módosított
elõirányzat

62 715 100,0

62 715 100,0

35 349 831,8

5 131 756,9

40 481 588,7

948 000,0

948 000,0

553 000,0

79 000,0

632 000,0

20 600,0

20 600,0

0,0

0,0

0,0

34 872 600,0

34 872 600,0

20 265 636,6

1 779 525,4

22 045 162,0

18. Összevont szakellátás összesen

563 712 100,0

561 550 100,0

316 667 290,5

44 882 887,1

361 550 177,6

ÖSSZESEN

770 120 000,0

770 120 000,0

436 060 137,2

61 557 225,2

497 617 362,4

12 957 189,3

0,0

12 957 189,3

–12 957 189,3

0,0

–12 957 189,3

436 060 137,2

61 557 225,2

497 617 362,4

Megnevezés

– krónikus fekvõbeteg szakellátás
– bázis finanszírozású szakellátás (BM BVOP)
Extrafinanszírozás
Speciális finanszírozású fekvõbeteg

Járandóság elõleg
Járandóság elõleg visszavonása
770 120 000,0

MINDÖSSZESEN

770 120 000,0

Kifizetés
összesen

* Hóközi, soron kívüli utalás, illetve visszafizetés esetén az adatok (visszamenõleg is) változhatnak

Teljesítmény szerinti finanszírozás adatai 2011. augusztus hónapra:
Szakfeladat

Teljesítmény
mértékegysége

Teljesítmény
mennyisége

Ft/teljesítmény,
(alapdíj)

HSZ – ellátás

pont

21 340 622

160,701

HSZ eseti ellátás

eset

79 745

600

Iskolaorvosi ellátás

pont

466 847

234,925

Védõnõi ellátás

pont

3 327 560

275,749

Fogászati ellátás

pont

511 666 340

2,38052171

3 419 200

91,47

1 955 919 473

0,19994508

pont (fix)

940 149 072

1,50

pont (fix)

6 236 069 236

1,50

pont (degresszióval)
100–110%

499 531 568

0,45

pont (degresszióval)
110–120%

355 793 774

0,30

Beteg- és orv. rend. halottszállítás

hasznos km
pont (lebegtetett)

Laborkassza

Járóbeteg szakellátás + CT-MRI

Mûvesekezelés

eset

95 759

21 799,27

– EPO

eset

3 841

26 139,13

Házi szakápolás

vizit

99 361

3 200

Otthoni hospice ellátás

nap

12 519

3 840

súlyszám (fix)

181 591,03

150 000

súlyszám (degresszióval)
100–110%

12 358,95

45 000

súlyozott
ápolási nap

916 821,29

5 600

Aktív fekvõbeteg ellátás

Krónikus fekvõbeteg ellátás
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Az Egészségügyi Tudományos Tanács közleménye
bizottsági tagjainak névsoráról
ETT Elnökség:
Elnök: Dr. Sótonyi Péter akadémikus
Alelnök: Dr. Muszbek László akadémikus
Titkár: Dr. Mandl József akadémikus
Tagok:
Dr. Tulassay Zsolt akadémikus
Dr. Vörös Attila fõorvos, c. egyetemi docens
Dr. Wittmann Tibor tanszékvezetõ egyetemi tanár
Dr. Naszlady Attila ny. fõig. fõorvos

ETT Tudományos és Kutatásetikai Bizottság
Elnök:
Dr. Schaff Zsuzsa akadémikus, patológus
Alelnök:
Dr. Szõnyi László gyermekgyógyász
Tagok:
Dr. Bodoky György onkológus
Dr. Demeter Judit belgyógyász, hematológus
Dr. Dobozy Attila akadémikus, bõrgyógyász
Dr. Falus András akadémikus, immunológus, genetikus
Dr. Herszényi László gasztroenterológus
Dr. Harsányi László sebész
Dr. Jákó János belgyógyász, hematológus
Dr. Hosszúfalusi Nóra belgyógyász, hematológus, diabetológus
Dr. Kovács József orvos, bioetikus
Dr. Mayer Árpád radiológus, onkológus
Dr. Molnár Dénes gyermekgyógyász
Dr. Muszbek Katalin belgyógyász, pszichológus
Dr. Nagy Zoltán neurológus
Dr. Oláh Edit akadémikus, genetikus, molekuláris biológus
Dr. Piffkó József arc-állcsont sebész
Dr. Préda István kardiológus
Dr. Rigó János szülész-nõgyógyász
Dr. Rojkovich Bernadette reumatológus
Dr. Sréter Lídia belgyógyász
Dr. Süveges Ildikó szemész
Dr. Szánthó András onkológus
Dr. Szebik Imre orvos, bioetikus
Dr. Törõ Klára igazságügyi orv.
Dr. Ungváry György közegészségügy
Lengyel Anna újságíró
Susánszky Miklós mérnök – orvosi szak
Vártok Józsefné ápolási szakember
Verõ Tamás rabbi
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ETT Kutatásfejlesztési Albizottság
Elnök:
Dr. Spät András akadémikus
Alelnök:
Dr. Kádár Anna egyetemi tanár

ETT Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság
Elnök:
Dr. Fürst Zsuzsanna farmakológus, klinikai farmakológus
Alelnök:
Dr. Fenyvesi Tamás belgyógyász, kardiológus, hypertonia szakorvos
Tagok:
Baltási Klára intézetvezetõ fõnõvér
Dr. Bitter István pszichiáter, neurológus, klinikai farmakológus
Dr. Blaskó György belgyógyász, hematológus, klinikai farmakológus
Dr. Bodó Imre hematológus, onkológus, belgyógyász
Dr. Borvendég János laborszakorvos, klinikai farmakológus
Dr. Dobó István sebész
Dr. Egri László teológus
Dr. Farsang Csaba belgyógyász, nefrológus, klinikai farmakológus
Dr. Gyurkovits Kálmán gyermektüdõ-, gyermekgyógyász (orvosi rehabilitáció)
Dr. Julesz János belgyógyász, endokrinológus
Dr. Kádár András jogász
Dr. Kárpáti Róbert pszichiáter, neurológus
Dr. Kiss Róbert kardiológus
Dr. Melegh Béla klinikai genetikus
Dr. Orodán Mária jogász
Dr. Póka Róbert nõgyógyász
Dr. Poór Gyula reumatológus
Dr. Reusz György gyermekgyógyász
Dr. Rosta András onkológus
Dr. Sas Géza labor-, belgyógyász, hematológus szakorvos
Sólyom Istvánné gyógytornász
Dr. Szalka András belgyógyász, infektológus, háziorvos szakorvos
Dr. Szántó János belgyógyász, onkológus
Dr. Vasváry Artúrné tanár, pszichológus
Dr. Tarnai Judit reumatológus
Dr. Hunyadi János bõrgyógyász, onkológus, immunológus
Dr. Hunyady Béla belgyógyász, gasztroenterológus, klinikai farmakológus
Dr. Masszi Tamás belgyógyász, hematológus

ETT Humán Reprodukciós Bizottság
Elnök:
Dr. Kosztolányi György akadémikus, orvos genetikus
Alelnök:
Dr. Sarkadi Balázs akadémikus, osztályvezetõ fõorvos, kutatási csoportvezetõ
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Tagok:
Dr. Bácsy Ernõ egyetemi tanár, citológus
Dr. Bolberitz Pál egyetemi tanár, teológus
Dr. Buday László kutató orvos, tudományos tanácsadó, igazgató
Dr. Dinnyés András egyetemi tanár, MTA doktora
Dr. Dósa Ágnes orvos-jogász
Dr. Józan Péter egyetemi tanár, epidemiológus
Dr. Karlinger Kinga tudományos fõmunkatárs, radiológus
Dr. Kovács Péter orvos igazgató
Dr. Mogyorósi Dorottya orvos-jogász
Dr. Molnár G. Béla egyetemi docens, szülész-nõgyógyász
Odor Andrea országos vezetõ védõnõ
Dr. Papp György egyetemi tanár, andrológus
Dr. Paulin Ferenc egyetemi tanár, szülész-nõgyógyász
Dr. Rajnavölgyi Éva egyetemi tanár, immunológus
Dr. Raskó István orvos genetikus, MTA doktora
Dr. Sándor Judit CEU professzor
Dr. Szabó János tanszékvezetõ egyetemi tanár, szülész-nõgyógyász, klinikai genetikus
Szeibert Anikó civil szervezõdés kuratóriumi elnöke
Dr. Török Olga egyetemi docens, klinikai-genetikus, szülész-nõgyógyász
Dr. Urbancsek János egyetemi tanár, MTA doktora, szülész-nõgyógyász
Dr. Váradi András biokémikus, MTA doktora

ETT Egészségügyi Területen Mûködõ Igazságügyi Szakértõi Testület
Elnök:
Dr. Keller Éva egyetemi tanár, igazságügyi orvostan, kórbonctan-kórszövettan, egészségbiztosítás
Elnökhelyettes
Dr. Faller József egyetemi tanár, sebészet
Dr. Szabó István igazgató fõorvos, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás
Titkár:
Dr. Dósa Ágnes egyetemi adjunktus, igazságügyi orvostan
Tagok:
Dr. Alföldy Ferenc egyetemi tanár, sebészet
Dr. Bajnóczky István egyetemi tanár, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás
Dr. Baraczka Balázs igazságügyi pszichiátria
Dr. Baraczka Krisztina igazságügyi pszichiátria
Dr. Bodor György igazságügyi pszichiátria
Dr. Bodosi Mihály egyetemi tanár, neurológia, idegsebészet
Dr. Csatai Tamás rendõrség vezetõ fõorvosa, igazságügyi orvostan,
Dr. Darvas Katalin egyetemi tanár, aneszteziológia, intenzív terápia
Dr. Dósa Ágnes egyetemi adjunktus, igazságügyi orvostan
Dr. Ertl Tibor egyetemi tanár, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, neonatológia
Dr. Fejérdy Pál egyetemi tanár, konzerváló fogászat és fogpótlástan, fog- és szájbetegségek
Dr. Géczi Lajos fõorvos, belgyógyászat, klinikai onkológia, klinikai farmakológia
Dr. Harsányi László egyetemi docens, sebészet, gastroenterológia
Dr. Herczeg László egyetemi docens, kórbonctan, kórszövettan, igazságügyi orvostan
Dr. Hornyák Csaba szülészet-nõgyógyászat, igazságügyi orvostan
Dr. Jermendy György egyetemi tanár, belgyógyászat, kardiológia
Dr. Kovács Ildikó igazságügyi pszichiátria
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Kovács József iü. pszichológus szakértõ, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
Dr. Kozma Zsolt intézet igazgató, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás
Dr. Könczöl Franciska egyetemi docens, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás
Dr. Kuncz Elemér igazságügyi pszichiátria
Dr. Ludwig Endre osztályvezetõ fõorvos, egyetemi magántanár, belgyógyászat, fertõzõ betegségek, klinikai famakológia
Dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár, ortopédia
Mikolay Sándor igazságügyi pszichológus szakértõ, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
Dr. Pajor Attila egyetemi tanár, szülészet-nõgyógyászat
Dr. Pajor László egyetemi tanár, urológia
Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár, szülészet-nõgyógyászat, klinikai genetika
Dr. Poczkodi Sándor igazgató fõorvos, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás
Dr. Salacz György egyetemi tanár, szemészet
Dr. Salacz Tamás egyetemi tanár, sebészet, traumatológia
Dr. Sárváry András egyetemi tanár, igazságügyi orvostan, traumatológia, sebészet, egészségbiztosítás
Dr. Szabados György igazgató fõorvos, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás
Dr. Szabóné dr. Ékes Erika fõorvos, audiológia, fül-orr-gégegyógyászat
Dr. Tarján Enikõ egyetemi docens, tüdõgyógyászat
Dr. Tóth Zsuzsanna igazgató fõorvos, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás
Dr. Varga Tibor egyetemi tanár, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás
Dr. Végh György Pál fõorvos, sebészet, traumatológia

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye
a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról
a 2012. február–2012. június közötti vizsgaidõszakra
I. TÁJÉKOZTATÓ a szakvizsgára jelentkezés módjáról
A meghirdetett idõpontok az elméleti szakvizsgára vonatkoznak.
Az elméleti vizsga elõtt teljesítendõ gyakorlati vizsga idõtartama
– elsõként megszerezhetõ szakképesítés esetén: 2–5 munkanap,
– ráépített szakvizsga esetén: 2 munkanap.
A szakvizsga pontos helyét és idõpontját a Nemzeti Vizsgabizottság elnöke határozza meg.
Vizsgára jelentkezéshez szükséges dokumentumok beérkezési határideje: 2011. október 3–31. között.
Ugyanekkor kell megismételni a jelentkezésüket írásban azoknak, akik vizsgájukat halasztották, vagy sikertelenül
vizsgáztak. Kérjük, a jelentkezési lapon tüntesse fel, ha megújított jelentkezésrõl van szó!
A halasztással egy idõben a következõ vizsgaidõszakra történõ beosztásra benyújtott kérelem nem fogadható el. Elsõ
és második alkalommal történõ halasztás esetén a halasztás indokoltsága és a vizsgadíj újbóli megfizetése kérdésében
a Nemzeti Vizsgabizottság elnöke határoz. A harmadik és minden további elhalasztott vizsga esetén a vizsgadíjat
ismételten meg kell fizetni.
A szakképzések feltüntetett megnevezése a hatályos jogszabálynak felel meg. Korábban kezdett szakképzés esetén
annak megnevezése eltérhet a feltüntetettõl (pl.: fertõzõ betegségek az infektológia helyett.)

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 jogszabály szövege szerint: elsõ.
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– A szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatokat igazoló lap (ld: jelentkezési lap elõtt) kitöltve (dékáni hivatal a
vizsgára bocsátó határozattal együtt adja ki).
– 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 a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
10032000-01425190-00000000 számú számlájára kell befizetni, a befizetés átutalással is teljesíthetõ.
A feladóvevény fénymásolatát kérjük mellékelni. Feladóként azt kérjük feltüntetni, akinek a részére a számlát
kérik kiállítani (pl. Betéti Társaság esetén a Bt. neve, címe, kórház, stb.), a befizetés jogcíme rovatban, és a
közlemény rovatban kérjük a vizsgázó nevét, a szakképesítés megnevezését 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.
A JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A VIZSGADÍJ BEFIZETÉSÉRÕL SZÓLÓ IGAZOLÁST A FENTIEKNEK MEGFELELÕEN
A VIZSGÁRA BOCSÁTÓ HATÁROZAT NÉLKÜL IS MEG KELL KÜLDENI OKTÓBER HÓ FOLYAMÁN!!

2. A NEM központi gyakornoki rendszer alapján végzett elsõ szakvizsgára jelentkezõk által benyújtandó
dokumentumok
– Jelentkezési lap (ld. utolsó oldal) 2 pld-ban.
– A szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatokat igazoló lap (ld: a jelentkezési lap elõtt) kitöltve.
– A személyi igazolvány fénymásolata.
– Az orvosi diploma fénymásolata.
– Az elõzõ szakorvosi bizonyítvány(ok) fénymásolata(i).
– 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 kimutatás(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 a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
10032000-01425190-00000000 számú számlájára kell befizetni, a befizetés átutalással is teljesíthetõ.
A feladóvevény fénymásolatát kérjük mellékelni. Sikertelen vizsga megismétlése esetén a vizsgadíjat ismét meg kell
fizetni. Feladóként azt kérjük feltüntetni, akinek a részére a számlát kérik kiállítani (pl. Betéti Társaság esetén a
Bt. neve, címe, kórház, stb.), a befizetés jogcíme rovatban, és a közlemény rovatban kérjük a vizsgázó nevét,
szakképesítés megnevezését feltüntetni.
Ha a jelölt a vizsgára jelentkezés és a vizsga idõpontja között teljesíti a szakképzés valamely részét, vizsgára csak akkor
bocsátható, ha van feltételes vizsgára bocsátó határozata és 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.

* 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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– A vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga díja 30 000 Ft., amely díjat a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
10032000-01425190-00000000 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. Betéti Társaság., kórház neve),
a befizetés jogcíme rovatban kérjük a vizsgázó nevét, szakképesítés megnevezését 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 a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
10032000-01425190-00000000 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
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 van feltételes vizsgára bocsátó határozata és az utolsó részelem teljesítésérõl szóló igazolást (vagy a
végleges 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 a 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 jelentkezési lap beérkezésérõl a szakvizsgázó postai úton nem kap értesítést.
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.
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Szakvizsga szervezõk:
Csabai Ildikó (mb. osztályvezetõ)

(06-1) 7951-076

Arlóy Györgyné (ügyintézõ)

(06-1) 7951-034

Ridegné Cseke Irén (ügyintézõ)

(06-1) 7951-288

FAX:
E-mail :

(06-1) 7951-100/51-076
(06-30) 7951-100/51-076
(06-1) 7951-100/51-034
(06-30) 7951-100/51-034
(06-1) 7951-100/51-288
(06-30) 7951-100/51-288

(06-1) 7950-159
szakvizsga@nefmi.gov.hu

Ügyfélfogadás:

HÉTFÕ:
9–12 óráig
SZERDA:
14–16 óráig
Cím: 1051 Budapest, Arany János u. 6–8.
Telefonos ügyfélfogadás és tájékoztató:
HÉTFÕ, KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK: 9–12 óráig
SZERDA: 9 – 16 óráig a fentiekben megadott telefonszámokon.
Befizetésekkel, számlázással kapcsolatos ügyintézés:
Csányi Györgyi (pénzügyi fõelõadó)

(06-1) 7954-375

gyorgyi.csanyi@nefmi.gov.hu
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A szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatok1

Név:
Szakterület:
Jogszabály alapján elõírt szakképzési idõ:
A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérõl szóló
66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 6. § 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

1

Az egyetem tölti ki.
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JELENTKEZÉSI LAP
a 2012. tavaszi vizsgaidõszakra
(kézírás esetén nyomtatott betûkkel kérjük kitölteni)
2 pld-ban kérjük beküldeni

Mely szakmából kíván vizsgázni: .......................................................................................................................................................................
Képzés befejezésének idõpontja: .....................................................................................................................................................................
Megújított jelentkezés-e*:

igen

nem

A vizsgára bocsátó határozatot (abszolutóriumot) kiállító egyetem:
.........................................................................................................................................................................................................................................
A jelentkezõ neve:....................................................................................................................................................................................................
A jelentkezõ születési neve:..................................................................................................................................................................................
Neme: ................................................. Állampolgársága: ...............................................
Orvosi pecsét száma / Mûködési nyilvántartási szám:................................................................................................................................
Születési hely, idõ: .................................................................................................................................................................................................
Anyja születési neve: ...............................................................................................................................................................................................
Jelenlegi munkahelye:............................................................................................................................................................................................
Diploma megszerzésének helye, idõpontja: .................................................................................................................................................
Elõzõ szakvizsgák megnevezése (ha vannak) és száma:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Lakóhelye (tartózkodási helye):...........................................................................................................................................................................
Értesítési cím (+ telefonszám): ............................................................................................................................................................................
Email cím: ...................................................................................................................................................................................................................
A vizsgadíj befizetésének dátuma: ..................................................................................................................................................................
Ha más számára kéri a befizetett vizsgadíjról a számlát kiállítani, a címzett pontos
neve: .............................................................................................................................................................................................................................
címe, irányítószáma:................................................................................................................................................................................................
P. H.

Aláírás

* Aláhúzással kérjük megjelölni.
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II. VIZSGANAPTÁR
ORVOSOK
Szakma

Idõpont

Ügyintézõ

Addiktológia

2012. 03. 19-30.

Csabai Ildikó

Allergológia és klinikai immunológia

2012. 04. 16–27.

Csabai Ildikó

Anaesthesiológia-intenzív therápia

2012. 03. 05–16.

Arlóy Györgyné

Andrológia

2012. 04. 02–13.

Ridegné Cseke Irén

Arc- állcsont-szájsebészet

2012. 04. 10–20.

Arlóy Györgyné

Audiológia

2012. 03. 19–30.

Arlóy Györgyné

Belgyógyászat

2012. 03. 26.–04. 06.

Arlóy Györgyné

Bõrgyógyászat

2012. 05. 07–18.

Ridegné Cseke Irén

Csecsemõ- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat

2012. 02. 27.–03. 09.

Arlóy Györgyné

Csecsemõ- és gyermek kardiológia

2012. 02. 27–03. 09.

Arlóy Györgyné

Csecsemõ- és gyermekgyógyászat

2012. 04. 16–27.

Arlóy Györgyné

Csecsemõ- és gyermekgyógyászati intenzív terápia

2012. 03. 05–16.

Arlóy Györgyné

Cytopatológia

2012. 04. 16–27.

Csabai Ildikó

Dento - alveoláris sebészet

2012. 04. 10–20.

Arlóy Györgyné

Egészségbiztosítás

2012. 03. 26.–04. 06.

Arlóy Györgyné

Endokrinológia

2012. 02. 27.–03. 09.

Arlóy Györgyné

Érsebészet

2012. 02. 27–03. 09.

Csabai Ildikó

Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

2012. 05. 14–25.

Csabai Ildikó

Fizioterápia

2012. 04. 16–27.

Csabai Ildikó

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

2012. 05. 14–25.

Ridegné Cseke Irén

Fogszabályozás

2012. 04. 16–27.

Arlóy Györgyné

Foniátria

2012. 02. 27.–03. 09.

Arlóy Györgyné

Fül-orr-gégegyógyászat

2012. 03. 05–16.

Arlóy Györgyné

Gasztroenterológia
Geriátria

2012. 05. 07–18.
2012. 02. 27.–03. 09.

Arlóy Györgyné
Ridegné Cseke Irén
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Idõpont

Ügyintézõ

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

2012. 05. 07–18.

Csabai Ildikó

Gyermek gasztroenterológia

2012. 05. 07–18.

Arlóy Györgyné

Gyermekfogászat

2012. 03. 19–30.

Arlóy Györgyné

Gyermekneurológia

2012. 04. 16–27.

Csabai Ildikó

Gyermeknõgyógyászat

2012. 04. 02–13.

Csabai Ildikó

Gyermekradiológia

2012. 04. 16–27.

Ridegné Cseke Irén

Gyermeksebészet

2012. 05. 14–25.

Csabai Ildikó

Gyermekszemészet

2012. 03. 19–30.

Arlóy Györgyné

Gyermektüdõgyógyászat

2012. 03. 19–30.

Haematológia

2012. 03. 19–30.

Arlóy Györgyné

Háziorvostan

2012. 05. 14–25.

Ridegné Cseke Irén

Honvédorvostan-katasztrófaorvostan

2012. 04. 10–20.

Arlóy Györgyné

Idegsebészet

2012. 02. 27.–03. 09.

Ridegné Cseke Irén

Igazságügyi orvostan

2012. 02. 27–03. 09.

Arlóy Györgyné

Igazságügyi pszichiátria (igazságügyi elmeorvostan)

2012. 02. 27–03. 09.

Arlóy Györgyné

Infectológia

2012. 05. 07–18.

Csabai Ildikó

Intenzív terápia

2012. 04. 16–27.

Arlóy Györgyné

Iskolaegészségtan és ifjúságvédelem

2012. 04. 02–13.

Csabai Ildikó

Kardiológia

2012. 05. 07–18.

Csabai Ildikó

Kézsebészet

2012. 02. 27.–03. 09.

Ridegné Cseke Irén

Klinikai farmakológia

2012. 03. 12–23.

Csabai Ildikó

Klinikai genetika

2012. 02. 27–03. 09.

Ridegné Cseke Irén

Klinikai laboratóriumi vizsgálatok

2012. 05. 07–18.

Arlóy Györgyné

Klinikai neurofiziológia
Klinikai onkológia

2012. 02. 27.–03. 09.
2012. 04. 16–27.

Csabai Ildikó
Csabai Ildikó

Konzerváló fogászat és fogpótlástan

2012. 04. 10–20.

Arlóy Györgyné

Laboratóriumi haematológia és immunológia

2012. 04. 16–27.

Csabai Ildikó
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Idõpont

Ügyintézõ

Megelõzõ orvostan és népegészségtan

2012. 05. 14–25.

Csabai Ildikó

Mellkassebészet

2012. 02. 27.–03. 09.

Ridegné Cseke Irén

Molekuláris genetikai diagnosztika

2012. 03. 19–30.

Csabai Ildikó

Mozgásszervi rehabilitáció

2012. 03. 19–30.

Csabai Ildikó

Munkahygiene

2012. 04. 16–27.

Ridegné Cseke Irén

Nefrológia

2012. 04. 02–13.

Arlóy Györgyné

Neonatológia

2012. 02. 27.–03. 09.

Arlóy Györgyné

Neurológia

2012. 05. 07–18.

Csabai Ildikó

Neuropatológia

2012. 04. 02–13.

Csabai Ildikó

Neuroradiológia

2012. 02. 27.–03. 09.

Ridegné Cseke Irén

Nukleáris medicina (izotópdiagnosztika)

2012. 05. 07–18.

Ridegné Cseke Irén

Ortopédia

2012. 05. 14–25.

Ridegné Cseke Irén

Ortopédia és traumatológia

2012. 05. 14–25.

Ridegné Cseke Irén

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

2012. 05. 07–18.

Arlóy Györgyné

Orvosi mikrobiológia

2012. 05. 14–25.

Csabai Ildikó

Orvosi rehabilitáció

alapszakma szerint

Oxyológia

2012. 05. 07–18.

Ridegné Cseke Irén

Oxyológia és sürgõsségi orvostan

2012. 05. 07–18.

Ridegné Cseke Irén

Parodontológia

2012. 04. 02–13.

Arlóy Györgyné

Pathológia (Kórbonctan)

2012. 05. 07–18.

Csabai Ildikó

Plasztikai (égési) sebészet

2012. 04. 02–13.

Csabai Ildikó

Pszichiátria
Pszichoterápia

2012. 05. 14–25.
2012. 05. 14–25.

Csabai Ildikó
Csabai Ildikó

Radiológia

2012. 05. 14–25.

Ridegné Cseke Irén

Repülõorvostan

2012. 05. 14–25.

Csabai Ildikó

Reumatológia

2012. 05. 07–18.

Csabai Ildikó

Sebészet

2012. 05. 14–25.

Ridegné Cseke Irén
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Idõpont

Ügyintézõ

Sportorvostan

2012. 03. 19–30.

Csabai Ildikó

Sugárbiológia-sugáregészségügy

2012. 05. 07–18.

Ridegné Cseke Irén

Sugáregészségtan

2012. 05. 07–18.

Ridegné Cseke Irén

Sugárterápia

2012. 05. 07–18.

Ridegné Cseke Irén

Sûrgõsségi orvostan

2012. 05. 07–18.

Ridegné Cseke Irén

Szájsebészet

2012. 04. 10–20.

Arlóy Györgyné

Szemészet

2012. 05. 07–18.

Arlóy Györgyné

Szívsebészet

2012. 05. 07–18.

Ridegné Cseke Irén

Szülészet-nõgyógyászat

2012. 05. 14–25.

Csabai Ildikó

Társadalomorvostan

2012. 02. 27.–03. 09.

Csabai Ildikó

Transzfuziológia

2012. 05. 07–18.

Csabai Ildikó

Traumatológia

2012. 02. 27.–03. 09.

Ridegné Cseke Irén

Trópusi betegségek

2012. 03. 05–16.

Csabai Ildikó

Tüdõgyógyászat (Pulmonológia)

2012. 05. 07–18.

Csabai Ildikó

Urológia

2012. 06. 04-16.

Ridegné Cseke Irén

Üzemorvostan

2012. 05. 07–18.

Ridegné Cseke Irén

Gyógyszerészek
Vizsga idõpontja minden szakmában: 2012. 04. 16–27.
Ügyintézõ: Csabai Ildikó
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
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Klinikai szakpszichológia, klinikai biokémia, klinikai mikrobiológia,
molekuláris biológiai diagnosztika, klinikai sugárfizikus
Vizsga idõpontja mindegyik szakmában: 2012. 04. 16–27.
Ügyintézõ: Ridegné Cseke Irén
SZAKMA

Klinikai és mentálhigiéniai felnõtt szakpszichológia
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológa
Igazságügyi klinikai pszichológia
Klinikai addiktológiai szakpszichológia
Klinikai írásszakértõ pszichológia
Neuropszichológia
Pszichoterápia
Klinikai biokémia
Klinikai mikrobiológia
Molekuláris biológiai diagnosztika
Klinikai sugárfizikus

Az országos tisztifõorvos 1/2011. utasítása
a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyi ellenõrzési szempontokról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl
szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a közétkeztetésben
alkalmazandó táplálkozás-egészségügyi ellenõrzési szempontok alapvetõ szabályairól a következõutasítást adom ki:
1. §

Az utasítás hatálya kiterjed az Országos Tisztifõorvosi Hivatalra, a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
népegészségügyi szakigazgatási szerveire, valamint a kistérségi és fõvárosi kerületi intézetekre.

2. §

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (5) bekezdés b) pontjának
bb) alpontja, valamint d) pontjának da) alpontja szerinti táplálkozás-egészségügyi, valamint a betegélelmezés és a
diétás étkeztetés területén elvégzendõ vizsgálatok elvégzése során, valamint a jogorvoslati és felülvizsgálati
eljárásokban az 1. mellékletben foglalt ellenõrzési szempontokat kell érvényesíteni, az ott meghatározott vizsgálati
összesítõ jegyzõkönyv minta alkalmazásával.

3. §

Az utasítást az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Intranet elérhetõségén közzé kell tenni.

4. §

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Paller Judit s. k.,
mb. országos tisztifõorvos
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1. melléklet
1. Vizsgálati összesítõ jegyzõkönyv minta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Közétkeztetõ neve és telephelye:
Ellátott intézmény neve és címe:
Eljáró intézet neve és címe:
Dátum:
Ellenõrzés helye:
Korcsoport
Ellátottak száma

Ellenõrzõ személy:
Hány étkezést
biztosít/nap:

1–3 évesek
4–6 évesek
7–10 évesek
11–14 évesek
15–18 évesek
19–69 évesek
70 évtõl

13.
14. Receptúra megfelel az ajánlásnak
15. Nyersanyag-kiszabati ív megfelel az ajánlásnak
16. A receptúra és a nyersanyag-kiszabati ív megfelel
egymásnak
17. Étlap megfelel az ajánlásnak
18. Az étlap az ajánlásban szereplõ helyen ki van-e
függesztve
19. Változatossági mutató ³ 60
20. 2 x 10 egymást követõ élelmezési nap idõszakában
1 ételsor csak 1x szerepel
21. Minden fõétkezés tartalmaz állati eredetû fehérje
forrást
22. 10 élelmezési nap átlagában a számított zsír Energia
% £ 30%, bölcsõdében £ 35%
23. 10 élelmezési nap átlagban a számított hozzáadott
cukor Energia £ 8%
24. A napi számított sótartalom nem haladja meg az
ajánlásban megadott érték 150 illetve 200%-át
25. Adagolási útmutató ki van függesztve
26. Adagolási útmutató ki van függesztve a tálaló
konyhán
27. Rendelkezik megfelelõ méretû adagoló eszközökkel
28. Rendelkezik megfelelõ méretû adagoló eszközökkel a
tálaló konyhán
29. Biztosított-e az ajánlásban szereplõ étkezések száma?
30. Szolgáltat-e diétás étkeztetést?
31. Amennyiben igen/ dietetikus tervezte-e a diétás
étrendeket?
32. A diétás ételek elkészítését diétás szakács végzi-e?
33. Amennyiben nem, az ételkészítés folyamatát
dietetikus felügyeli-e?

IGEN

NEM
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2.1. Számított energiatartalom megfelelése a korcsoportonként ajánlott napi energiaszükségletnek (kcal/nap)
Korcsoportok

Egész napos
étkeztetés
Fekvõbeteggyógyintézeti
étkeztetés
Bölcsõdei étkezés

1–3 év

4–6 év

7-10 év

11–14 év

15–18 év

19–69 év

70. évtõl

……./10
élelmezési
nap
……./10
élelmezési
nap
……./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap
……./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap
……./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap
……./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap
……./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap
……./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap
……./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap
…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap
…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap
…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap
…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap
…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap
…./10
élelmezési
nap

Napi háromszori
étkezés
szolgáltatása
Napi egyszeri
étkezés
szolgáltatása

2.2. Korcsoportonkénti napi energiaszükséglet (kcal/nap)
Korcsoportok

Egész napos
étkeztetés
Fekvõbeteg-gyógy
intézeti étkeztetés
Bölcsõdei étkezés

1–3 év

4–6 év

7–10 év

11–14 év

15–18 év

19–69 év

70. évtõl

1100-1300

1350-1650

1700-2050

2000-2400

2000-2600

2000-2500

2000-2400

1000-1200

1200-1500

1550-1850

1800-2200

1800-2200

1800-2200

1800-2200

900-1100

1100-1320

1300-1550

1300-1700

1300-1650

1300-1550

450-600

600-750

700-850

700-900

700-900

800-950

Napi háromszori
étkezés
szolgáltatása
Napi egyszeri
étkezés
szolgáltatása

700-850

2.3. Energiatartalom élelmiszer-kémiai vizsgálat alapján (kcal/nap)
Korcsoportok
1–3 év

4–6 év

7–10 év

11–14 év

15–18 év

19–69 év

70. évtõl

Egész napos
étkeztetés

...………./
1100–1300

…...……./
1350–1650

…..……./
1700–2050

….……./
2000–2400

….……./
2000–2600

….……./
2000–2500

……./
2000–2400

Fekvõbeteg-gyógy
intézeti étkeztetés

...………./
1000–1200

...………./
1200–1500

...………./
1550–1850

...………./
1800–2200

...………./
1800–2200

...………./
1800–2200

...………./
1800–2200

Bölcsõdei étkezés

…………./
800–950
..….……./
900–1100

….……./
1100–1350

.………./
1300–1550

….……./
1300–1700

…..……./
1300–1650

….……./
1300–1550

.….……./
450–600

….……./
600–750

………./
700–850

………./
700–900

….……./
700–900

………./
700–850

Napi háromszori
étkezés
szolgáltatása
Napi egyszeri
étkezés
szolgáltatása
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3.1. Számított sótartalom (g/nap)
Korcsoportok
1–3 év

4–6 év

7–10 év

11–14 év

15–18 év

19–69 év

70. évtõl

Egész napos
étkeztetés

……./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap

Fekvõbeteggyógyintézeti
étkeztetés

……./10
élelmezési
nap

……./10
élelmezési
nap

……./10
élelmezési
nap

……./10
élelmezési
nap

……./10
élelmezési
nap

……./10
élelmezési
nap

……./10
élelmezési
nap

Bölcsõdei étkezés

……./10
élelmezési
nap

Napi háromszori
étkezés
szolgáltatása

…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap

Napi egyszeri
étkezés
szolgáltatása

…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap

…./10
élelmezési
nap

15–18 év

19–69 év

70. évtõl

5 (legfeljebb:
10)

5 (legfeljebb:
10)

–

–

3.2. Korcsoportonként ajánlott sómennyiség (g/nap)
Korcsoportok
1–3 év

4–6 év

2

3
(legfeljebb:
4,5)

1,5

–

–

–

Napi
háromszori
étkezés
szolgáltatása

–

2
(legfeljebb: 3)

3,5
(legfeljebb:
6,6)

3,5
(legfeljebb:
6,6)

Napi egyszeri
étkezés
szolgáltatása

–

1
(legfeljebb:
1,5)

2
(legfeljebb:
3,6)

2
(legfeljebb:
3,6)

Egész napos
étkeztetés és
fekvõbeteggyógyintézeti
étkeztetés
Bölcsõdei
étkezés

7–10 év

11–14 év

5
5
5 (legfeljebb:
(legfeljebb: 10) (legfeljebb: 10)
10)

–

3,5 (legfeljebb: 3,5 (legfeljebb: 3,5 (legfeljebb:
6,6)
6,6)
6,6)

2 (legfeljebb:
3,6)

2 (legfeljebb:
3,6)

2 (legfeljebb:
3,6)

4. Egész napos étkeztetés biztosítása esetén naponta biztosítandó mennyiségek

Élelmiszer megnevezés

0,5 liter tej vagy
tejtermék
Zöldség/gyümölcs
4 adag/nap
Zöldség/gyümölcs
1 adag nyers
zöldség vagy
gyümölcs

1 élel2 élel3 élel4 élel5 élel6 élel7 élel8 élel9 élel10 élelmezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap
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1 élel2 élel3 élel4 élel5 élel6 élel7 élel8 élel9 élel10 élelmezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap

Gabona
3 adag/ nap
Gabona
1 adag teljes õrlésû

5. Bölcsõdei étkeztetés biztosítása esetén naponta biztosítandó mennyiségek

Élelmiszer megnevezés

1 élel2 élel3 élel4 élel5 élel6 élel7 élel8 élel9 élel10 élelmezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap

0,4 liter tej vagy
tejtermék
Zöldség/gyümölcs
3 adag/nap
Zöldség/gyümölcs
1 adag nyers
zöldség vagy
gyümölcs
Gabona
2 adag/ nap
Gabona
1 adag/2 nap teljes
õrlésû

6. Napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén naponta biztosítandó mennyiségek

Élelmiszer megnevezés

0,3 liter tej vagy
tejtermék
Zöldség/gyümölcs
2 adag/nap
Zöldség/gyümölcs
1 adag nyers
zöldség vagy
gyümölcs
Gabona
2 adag/ nap
Gabona
1 adag teljes õrlésû

1 élel2 élel3 élel4 élel5 élel6 élel7 élel8 élel9 élel10 élelmezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap
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7. Napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén naponta biztosítandó mennyiségek

Élelmiszer megnevezés

1 élel2 élel3 élel4 élel5 élel6 élel7 élel8 élel9 élel10 élelmezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap mezési nap

Zöldség/gyümölcs
1 adag/nap
Zöldség/gyümölcs
10 élelmezési nap
alatt 5 adag nyers
zöldség vagy
gyümölcs
Gabona
10 élelmezési nap
alatt 3 adag teljes
õrlésû

8. Az alábbi élelmiszerek egész napos étkeztetés biztosítása esetén 10 élelmezési nap alatt a megadott gyakorisággal
kerültek felhasználásra

Élelmiszer megnevezés

Elõfordulások
száma
vagy összes
mennyiség

Megfelelt

Nem felelt meg

Vaj 3 alkalommal
Kizárólag növényi olajat használ
Bõ olajban sült étel 1 alkalommal
Kizárólag 12 %-os tejfölt használ
Tejfölt kizárólag ételkészítéshez használ
Tejszín 1 alkalommal
Tejszínt kizárólag ételkészítéshez használ
Kizárólag 30% alatti zsírtartalmú húsokat használ
Húsok 6–10 alkalommal
Kizárólag 20% alatti zsírtartalmú húskészítményeket használ
Húskészítmények 6 alkalommal
Húskészítmények 1 alkalommal ebéd részeként
Hal legalább 1 alkalommal
Máj 3 alkalommal
Májkészítmény 1 alkalommal kisétkezés részeként
Tojás 3–8 db
Rizs 3 alkalommal
Száraztészta 2 alkalommal
Burgonya 5 alkalommal
Szárazhüvelyesek 1–3 alkalommal*
Olajos magvak legalább 2 alkalommal*
Ízesített tejkészítmény 2 alkalommal
Gyümölcslé, amely hozzáadott cukrot nem tartalmaz, legalább 50%-os
gyümölcs tartalommal/ zöldséglé 3 alkalommal
Édesség, cukrászati sütemény, finom pékáru – a legalább 1/3 rész
gyümölcsöt vagy 1/3 rész tejet vagy tejterméket tartalmazókat kivéve –
4 alkalommal
Lekvár, mogyorókrém, csokoládékrém 1 alkalommal
* Kivéve májustól szeptember végéig terjedõ idõszakban, amikor nem szükséges száraz hüvelyesek és olajos magvak adása, illetve
bölcsõdei étkeztetésben, ahol száraz hüvelyesek és olajos magvak adása nem ajánlott.
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9. Az alábbi élelmiszerek bölcsõdei étkeztetés esetén 10 élelmezési nap alatt a megadott gyakorisággal kerültek
felhasználásra

Élelmiszer megnevezés

Elõfordulások
száma
vagy összes
mennyiség

Megfelelt

Nem felelt meg

Vaj 3 alkalommal
Kizárólag növényi olajat használ
Bõ olajban sült étel 0 alkalommal
Kizárólag 12%-os tejfölt használ
Tejfölt kizárólag ételkészítéshez használ
Tejszín 1 alkalommal
Tejszínt kizárólag ételkészítéshez használ
Kizárólag 30% alatti zsírtartalmú húsokat használ
Húsok 6–8 alkalommal
Kizárólag 20% alatti zsírtartalmú húskészítményeket használ
Húskészítmények 4 alkalommal
Húskészítmények 1 alkalommal ebéd részeként
Hal legalább 1 alkalommal
Csirkemáj 3 alkalommal
Májkészítmény 1 alkalommal kisétkezés részeként
Tojás 3–5 db
Rizs 1 alkalommal
Száraztészta 1 alkalommal
Burgonya 3 alkalommal
Szárazhüvelyesek 0 alkalommal
Olajos magvak 0 alkalommal
Apró magvakat tartalmazó müzli keverékek, és gabona szeletek 0
alkalommal
Ízesített tejkészítmény 2 alkalommal
Gyümölcslé, amely hozzáadott cukrot nem tartalmaz, legalább 50%-os
gyümölcs tartalommal/ zöldséglé 2 alkalommal
Édesség, cukrászati sütemény, finom pékáru – a legalább 1/3 rész
gyümölcsöt vagy 1/3 rész tejet vagy tejterméket tartalmazókat kivéve –
4 alkalommal
Lekvár, mogyorókrém, csokoládékrém 1 alkalommal

10. Az alábbi élelmiszerek napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén 10 élelmezési nap alatt a megadott gyakorisággal
kerültek felhasználásra

Élelmiszer megnevezés

Vaj 3 alkalommal
Kizárólag növényi olajat használ
Bõ olajban sült étel 1 alkalommal
Kizárólag 12%-os tejfölt használ
Tejfölt kizárólag ételkészítéshez használ
Tejszín 1 alkalommal
Tejszínt kizárólag ételkészítéshez használ
Kizárólag 30% alatti zsírtartalmú húsokat használ
Húsok 6–10 alkalommal

Elõfordulások
száma
vagy összes
mennyiség

Megfelelt

Nem felelt meg
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Elõfordulások
száma
vagy összes
mennyiség

Megfelelt

Nem felelt meg

Kizárólag 20% alatti zsírtartalmú húskészítményeket használ
Húskészítmények 6 alkalommal
Húskészítmények 1 alkalommal ebéd részeként
Hal legalább 1 alkalommal
Máj 3 alkalommal
Májkészítmény 1 alkalommal kisétkezés részeként
Tojás 3–5 db
Rizs 3 alkalommal
Száraztészta 2 alkalommal
Burgonya 5 alkalommal
Szárazhüvelyesek 1–3 alkalommal*
Olajos magvak legalább 1 alkalommal
Ízesített tejkészítmény 2 alkalommal
Gyümölcslé, amely hozzáadott cukrot nem tartalmaz, legalább 50%-os
gyümölcs tartalommal/ zöldséglé 2 alkalommal
Édesség, cukrászati sütemény, finom pékáru – a legalább 1/3 rész
gyümölcsöt vagy 1/3 rész tejet vagy tejterméket tartalmazókat kivéve –
4 alkalommal
Lekvár, mogyorókrém, csokoládékrém 1 alkalommal
* Kivéve májustól szeptember végéig terjedõ idõszakban, amikor nem szükséges száraz hüvelyesek adása.

11. Az alábbi élelmiszerek napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén 10 élelmezési nap alatt a megadott gyakorisággal
kerültek felhasználásra

Élelmiszer megnevezés

Vaj 3 alkalommal
Kizárólag növényi olajat használ
Bõ olajban sült étel 1 alkalommal
Kizárólag 12%-os tejfölt használ
Tejfölt kizárólag ételkészítéshez használ
Tejszín 1 alkalommal
Tejszínt kizárólag ételkészítéshez használ
Kizárólag 30% alatti zsírtartalmú húsokat használ
Húsok 6–10 alkalommal
Kizárólag 20% alatti zsírtartalmú húskészítményeket használ
Húskészítmények 1 alkalommal
Hal legalább 1 alkalommal
Máj 2 alkalommal
Tojás 3–5 db
Rizs 3 alkalommal
Száraztészta 2 alkalommal
Burgonya 5 alkalommal
Szárazhüvelyesek 1–3 alkalommal*
Ízesített tejkészítmény 0 alkalommal
Gyümölcslé, amely hozzáadott cukrot nem tartalmaz, legalább 50%-os
gyümölcs tartalommal/ zöldséglé 1 alkalommal

Elõfordulások
száma
vagy összes
mennyiség

Megfelelt

Nem felelt meg
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Elõfordulások
száma
vagy összes
mennyiség

Megfelelt

Nem felelt meg

Édesség, cukrászati sütemény, finom pékáru – a legalább 1/3 rész
gyümölcsöt vagy 1/3 rész tejet vagy tejterméket tartalmazókat kivéve –
2 alkalommal
Lekvár, mogyorókrém, csokoládékrém 1 alkalommal
* Kivéve májustól szeptember végéig terjedõ idõszakban, amikor nem szükséges száraz hüvelyesek adása.

12. Nem javasolt élelmiszerek felhasználása
Élelmiszer megnevezés

Megfelelt

Nem felelt meg

Ételporok, leveskockák, sót tartalmazó ételízesítõk
Koffeintartalmú- és energiaitalok, kivéve a világosra fõzött tea
Alkoholt tartalmazó élelmiszerek
Szénsavas vagy cukrozott üdítõk, szörpök, gyümölcslé, amely hozzáadott
cukrot tartalmaz, 50% alatti gyümölcstartalmú gyümölcslevek
Ízesített tejkészítmény, tovább cukrozva
Édességek – a legalább 1/3 rész gyümölcsöt vagy 1/3 rész tejet vagy
tejterméket tartalmazókat kivéve önálló fõ-vagy kisétkezésként
Sertés, baromfi zsír

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertár létesítésére
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal (1097 Budapest, Gyáli út 2–6.) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII.
törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 49. §-a, illetve 49/A. §-a alapján
pályázatot ír ki
közforgalmú gyógyszertár létesítésére Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ózd város, Újváros téri városrészében.
A pályázatot személyi joggal rendelkezõ vagy személyi jogra jogosult gyógyszerész nyújthatja be, ha vállalja a fent
hivatkozott törvény személyi jogra és tulajdoni hányadra vonatkozó elõírások folyamatos betartását, valamint a
személyi és tárgyi feltételeknek való folyamatos megfelelést.
Pályázati feltételek:
– az új közforgalmú gyógyszertár létesítésének helye: Ózd város, Újváros téri városrész,
– a gyógyszertár megnyitásának legkésõbbi idõpontja: 2011. november 30.
– a szolgálati rendre vonatkozó minimális elvárás:
– nyitvatartási idõ hétköznap: 8–19 óra, szombat: 8–13 óra
– részt vesz a várost ellátó gyógyszertári ügyeletben,
– vagyoni biztosíték: törzstõkeként, a várható, havi nettó gyógyszerforgalom 60%-a.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– a létesítendõ gyógyszertár mûszaki tervdokumentációja,
– nyilatkozat arról, hogy a kérelmezõ megfelel a Gyftv. 56. §-ban foglalt feltételeknek, illetve benyújtja a gyógyszertár
létesítési engedélyének kézhezvételét követõ öt napon belül a személyi jog iránti kérelmét az egészségügyi
államigazgatási szervhez,
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– hatósági bizonyítvány annak igazolására, hogy a kérelmezõ foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vagy
gazdasági bûncselekmény következtében nem vált büntetett elõéletûvé vagy bármely bûncselekmény elkövetése
miatt nem áll a gyógyszerész foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (Gyftv. 60/A §)
– jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság esetén:
– a cég cégjegyzékben szereplõ valamennyi fennálló adatát (tárolt cégkivonatát),
– valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatait,
– a képviselõ elérhetõségét, aláírási címpéldányának másolatát;
– még létre nem jött gazdasági társaság esetén a társasági szerzõdés (alapszabály, alapító okirat) tervezetét, a
képviselõ elérhetõségét,
– valamint kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy – a létesítési engedély megszerzése esetén – a gazdasági
társaság bejegyzését az engedély kiadásától számított 15 napon belül kezdeményezik, amelyben a személyi
jogos gyógyszerész vagy személyi jogra jogosult gyógyszerész és a gyógyszertárban alkalmazott valamennyi
gyógyszerész együttes tulajdonhányada meghaladja az 50%-ot,
– a gyógyszertárnak helyet adó épületre vonatkozó hatályos tulajdoni lapot, illetve az ingatlan (ingatlanrész)
használatának jogcímét (tulajdonos nevét, székhelyét),
– a gyógyszertár mûködtetõjének nyilatkozatát arról, hogy õ, illetve az ingatlan tulajdonosa hozzájárul a hatósági
vezetõ kirendeléséhez.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a – Gyftv. 49. § (10) bek. szerinti – nagyobb számú többletszolgáltatás vállalása
a gyógyszertár megnyitását követõ legalább öt éven keresztül:
– a pályázatban elõírt szolgálati rendhez képest nyújtott nyitva tartás
– nem csak sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök forgalmazása,
– a forgalmazott termékek házhoz szállítása,
– betegségspecifikus gyógyszerészi gondozás nyújtása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 15.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Országos Tisztifõorvosi Hivatal (1097 Budapest,
Gyáli út 2–6.) címére történõ megküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatokat az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határnaptól számított
hatvan napon belül bírálja el, és annak eredményét az egészségügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
hivatalos lapjában és saját honlapján közzéteszi.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal közleménye
a Tolna megye Ozora községében közforgalmú gyógyszertár létesítésére
kiírt pályázat eredményérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal által – a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 49. §-a, illetve 49/A. §-a alapján – a Tolna megye
Ozora községében közforgalmú gyógyszertár létesítésére kiírt pályázatot elbírálta, Dr. Hermann Márta személyi jog
engedéllyel rendelkezõ gyógyszerész részére közfogalmú gyógyszertár létesítését engedélyezte 7061 Ozora,
Szabadság tér 6. szám alatt

2582

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

17. szám

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye
a kötelezõ orvosi transzfúziós tanfolyam idõpontjairól a 2011/2012. tanévben
Budai Regionális Vérellátó Központ
2011. november 28.–december 09.
2012. január 23.–február 03.
2012. március 19.–március 30.
2012. szeptember 17.–szeptember 28.
A vizsgák a tanfolyamok utolsó napján, pénteken kerülnek megtartásra.

VI. RÉSZ
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei
VII. RÉSZ
Vegyes közlemények
Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl
Közleményt meghirdetõ Az érvénytelen okmány
szerv neve
megnevezése

Az érvénytelen okmány Az érvénytelen okmány
kiállítója
száma

Érvénytelen 2011.

Dr. Banyó Tamás
orvos

sz.o.okl.
(urológia)

OSZB

644/1979

július 25. napjától

Dr. Bereznai Tamás
Benjamin
orvos

sz.o.okl.
(háziorvostan)

Nemzeti
Vizsgabizottság

33/2011

július 13. napjától

Dr. Gyöngyösi Paula
orvos

általános orvosi
diploma

SOTE

400 (kiállítva: 1983.
november 4.)

augusztus 4. napjától

ua.

sz.o.okl.
(belgyógyászat)

OSZB

1092/89.

augusztus 4. napjától

Dr. Madurka Ildikó
Eszter
orvos

sz.o.okl.
(anaesthesiológiaintenzív therapia)

EFSZSZTB

1229/2003.

augusztus 12. napjától

278/2011.

augusztus 7. napjától

Dr. Dombos-Boros Kata sz.o.okl.
Nemzeti
orvos
(konzerváló fogászat– Vizsgabizottság
fogpótlástan)

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 Hirdetők, Olvasók!
A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetőség érdekében táblázatos formában közöljük. Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe,
hogy a rovatok csak a legszükségesebb információk közlésére
adnak lehetőséget. A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további
közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors
megjelenés érdekében a pályázati hirdetményeket közvetlenül
a Szerkesztőségnek küldjék meg postán (1051 Budapest,
Arany János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987) vagy
továbbítsák telefaxon (795-0192).
Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma
795-1347.
A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni.
Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati
hirdetmények szövegéből 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 előírások).
A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok
térítésmentes közzétételére egy alkalommal van lehetőség, az
ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik,
amelyről az Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny
Lap- és Könyvkiadó, telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294) ad
felvilágosítást.
A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is
figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati határidő kezdő
időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti.
Eltérő közlés hiányában a pályázati határidő hirdetmény
szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való
megjelenés. A KSZK honlapján is megjelenő hirdetések
esetén a honlapon feltüntetett határidők az irányadók,
eltérő közlés esetén is.
Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg,
úgy a hirdetett állás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik.
A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy
a tévesen, hiányosan vagy félreérthető módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az esetleges hibák
elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formában juttassák el a Szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem
vállaljuk.
Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a Szerkesztőség csak írásban
fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának időpontjáig.
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(3)
ÁNTSZ
á.p.
b:
Bp.
biz.
cs:
d.
e:
e. b.
e. h.:
eü.
f:
főig.
Főv.
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.
sz.tev.
sz.v.
szoc.
szolg.
sz.o.okl./sz.gy.okl.
szv.
szv.biz.
SZMSZ
tap.
t:
t/f:
tev.
t.f.
th.
tud.
v.
vez.
vez.gy.
vizsg.

= az álláshelyek száma
= Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat
= állampolgár
= havi munkabér forintban
= Budapest
= bizonyítvány
= csatolandó
= diploma
= előnyben részesül
= erkölcsi bizonyítvány
= elbírálási határidő
= egészségügyi
= telefax
= főigazgató
= főváros(i)
= gyakorlat
= gyógyszertár
= pályázati határidő
= intézet vagy intézmény
= igazgató
= igazolvány
= irányítás(a)(i)
= képviselő-testület
= kórház
= klinika
= klinikai
= közegészségügyi
= központ
= központi
= kutatás(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 vételéről szóló igazolvány
= Országos Egészségbiztosítási Pénztár
= orvos(i)
= önkormányzat
= polgármesteri hivatal
= rendelőintézet
= szervezés(e)
= szakmai
= szakmai önéletrajz
= szakmai gyakorlat
= szakorvosi gyakorlat
= szakképesítés, szakorvosi képesítés
= szakmai tevékenység
= szakmai végzettség
= szociális
= szolgálati
= szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél
= szakvizsga
= szakvizsga bizonyítvány
= szervezeti és működési szabályzat
= tapasztalat
= telefoninformáció
= telefon/telefax
= tevékenység
= tudományos fokozat
= therápia
= tudományos
= végzettség
= vezetés(e)
= vezetői/vezetési gyakorlat
= vizsgálat
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Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói,
illetve egyetemi intézményekben betölthető egyéb állásokra
A pályázatot meghirdető szerv
neve, címe

Munkahely és munkakör
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

A Pécsi Tudományegyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar igazgató beosztás ellátására, az alábbi szervezeti egységek
vonatkozásában:
I.
Igazságügyi Orvostani Intézet
(Pályázati iktatószáma: P-184/2011.)
A vezetői megbízás határozott időre, 3–5 évig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség;
– büntetlen előélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, orvosképzésben legalább 12–16 éve végzett oktatói gyakorlat;
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetői gyakorlat;
– előnyt jelent: akadémiai doktori cím, az intézet profiljaihoz illeszkedő aktív PhD program vezetése;
– angol nyelven előadói és vitakészség.
II.
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet (Pályázati iktatószáma: P-185/2011.).
A vezetői megbízás határozott időre, 3–5 évig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Kodály Z. u. 20.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség;
– büntetlen előélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, orvosképzésben legalább 12–16 éve végzett oktatói gyakorlat;
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetői gyakorlat;
– előnyt jelent: akadémiai doktori cím, az intézet profiljaihoz illeszkedő aktív PhD program vezetése;
– angol nyelven előadói és vitakészség.
III.
Gyógyszerészi Kémiai Intézet
(Pályázati iktatószáma: P-186/2011.)
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Édesanyák útja 17.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség;
– büntetlen előélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, felsőoktatási képzésben legalább 16 éve végzett oktatói gyakorlat;
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetői gyakorlat;
– előnyt jelent: akadémiai doktori cím, az intézet profiljaihoz illeszkedő aktív PhD program vezetése;
– angol nyelven előadói és vitakészség.
IV.
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet (Pályázati iktatószáma: P-187/2011.).
A vezetői megbízás határozott időre, 3-5 évig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi végzettség, PhD fokozat alkalmazott nyelvészetből;
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Pályázati feltételek
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– MSc/MA in Teaching English for Specific Purposes (TESP) képesítés, legalább 12–16 év szaknyelvi oktatói tapasztalat, legalább 12–16 év szaknyelvi vizsgáztatási tapasztalat;
– felsőfokú nyelvtudás angol és egy másik idegen nyelvből, nyelvtanári diploma, mester fokú szaknyelvi oktatói diploma
angol nyelvből (MSc/MA in TESP);
– előadóképes nyelvismeret angol és magyar nyelven.
V.
Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet (Pályázati iktatószáma: P-188/2011.)
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Honvéd utca 1.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség;
– büntetlen előélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, akadémiai doktori cím, felsőoktatási képzésben legalább 16 éve végzett
oktatói gyakorlat;
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetői gyakorlat;
– előnyt jelent: az intézet profiljaihoz illeszkedő aktív PhD program vezetése;
– angol nyelven előadói és vitakészség.
VI.
Biofizikai Intézet
(Pályázati iktatószáma: P-189/2011.)
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség;
– büntetlen előélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, akadémiai doktori cím, felsőoktatási képzésben legalább 16 éve végzett
oktatói gyakorlat;
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetői gyakorlat;
– angol nyelven előadói és vitakészség.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Graduális képzésben részt vevő hallgatók magyar, angol és német nyelvű oktatásának koordinálása, a posztgraduális képzés
felügyelete. Előadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és/vagy német nyelven, az intézet oktató, kutatási tevékenységének, valamint igazgatásának és gazdálkodásának irányítása.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázati anyagok pályázati kérelemből, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység
ismertetéséből, publikációs jegyzékből, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó
elképzelések ismertetéséből állnak;
– tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik. Mellékelni kell a végzettséget, tudományos minősítést tanúsító okiratok másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.
– ismételt pályázás esetén mindezeket helyettesítheti a kérelem, szakmai önéletrajz, az előző igazgatói ciklusról szóló beszámoló és az intézet vezetésére vonatkozó elképzelések.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: PTE SzMSz 4. sz. mellékletében foglaltak alapján.
A beosztás legkorábban 2011. november 15. napjától tölthető be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pintér Éva nyújt, a 72/536-200-as telefonszámon.
A pályázatokat 2 példányban a PTE Rektori Hivatalhoz, postai vagy személyes úton (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) kell benyújtani, és e-mailben: Dr. Pintér Éva részére dekani.hivatal@aok.pte.hu e-mail címen keresztül.
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint
a PTE SzMSz 4. sz. melléklet rendelkezései az irányadók.
Az elsődleges közzététel helye: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja. KÖZIGÁLLÁS publikálás dátuma: 2011. szeptember 15.
***
A Pécsi Tudományegyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ igazgató beosztás ellátására, az alábbi szervezeti egységek vonatkozásában
I.
Sürgősségi Orvostani Tanszék Sürgősségi Betegfogadó Hely
(Pályázati iktatószáma: P-172/2011.).
A vezetői megbízás határozott időre, 3–5 évig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Rákóczi u 24.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga;
– büntetlen előélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, orvosképzésben legalább 12–16 éve végzett oktatói gyakorlat;
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetői gyakorlat, magas szintű betegellátási tevékenység;
– előnyt jelent: akadémiai doktori cím, az intézet profiljaihoz illeszkedő aktív PhD program vezetése;
– angol nyelven előadói és vitakészség;
– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, végrehajtását vállalja /
egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés.
II.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
(Pályázati iktatószáma: P-173/2011.).
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Rákóczi u. 2.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga;
– büntetlen előélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, akadémiai doktori cím;
– legalább 16 éve végzett oktatói gyakorlat, hazai és nemzetközi szinten való elismertség;
– vezetői gyakorlat, magas szintű betegellátási tevékenység;
– előnyt jelent: az intézet profiljaihoz illeszkedő aktív PhD program vezetése;
– angol nyelven előadói és vitakészség;
– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, végrehajtását vállalja /
egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés.
III.
Onkoterápiás Intézet (Pályázati iktatószáma: P-174/2011.).
A vezetői megbízás határozott időre, 3–5 évig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Édesanyák útja 17.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga;
– büntetlen előélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, orvosképzésben legalább 12–16 éve végzett oktatói gyakorlat;
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetői gyakorlat, magas szintű betegellátási tevékenység;
– előnyt jelent: akadémiai doktori cím, az intézet profiljaihoz illeszkedő aktív PhD program vezetése;
– angol nyelven előadói és vitakészség;
– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, végrehajtását vállalja /
egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés.
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IV.
I. sz. Belgyógyászati Klinika (Pályázati iktatószáma: P-175/2011.).
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Rákóczi u 2.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga, büntetlen előélet, doktori (PhD) fokozat;
– habilitáció, akadémiai doktori cím, orvosképzésben legalább 16 éve végzett oktatói gyakorlat;
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetői gyakorlat, magas szintű betegellátási tevékenység;
– előnyt jelent: a klinika profiljaihoz illeszkedő aktív PhD program vezetése;
– angol nyelven előadói és vitakészség;
– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, végrehajtását vállalja /
egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés.
V.
Idegsebészeti Klinika
(Pályázati iktatószáma: P-176/2011.).
A vezetői megbízás határozott időre, 3 évig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, Rét utca 2.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga;
– büntetlen előélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, akadémiai doktori cím, orvosképzésben legalább 16 éve végzett oktatói
gyakorlat;
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetői gyakorlat, magas szintű betegellátási tevékenység;
– előnyt jelent: a klinika profiljaihoz illeszkedő aktív PhD program vezetése;
– angol nyelven előadói és vitakészség;
– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, végrehajtását vállalja /
egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés.
VI.
Mozgásszervi Sebészeti Intézet
(Pályázati iktatószáma: P-177/2011.).
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7632 Pécs, Akác u. 1.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga;
– büntetlen előélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, akadémiai doktori cím, orvosképzésben legalább 16 éve végzett oktatói
gyakorlat;
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetői gyakorlat, magas szintű betegellátási tevékenység;
– előnyt jelent: az intézet profiljaihoz illeszkedő aktív PhD program vezetése;
– angol nyelven előadói és vitakészség;
– a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, végrehajtását vállalja/ egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés.
VII.
Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika (Pályázati iktatószáma: P-178/2011.).
A vezetői megbízás határozott időre, 3–5 évig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Kodály Z. u. 20.
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Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga;
– büntetlen előélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, orvosképzésben legalább 12-16 éve végzett oktatói gyakorlat;
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetői gyakorlat, magas szintű betegellátási tevékenység;
– előnyt jelent: akadémiai doktori cím, a klinika profiljaihoz illeszkedő aktív PhD program vezetése;
– angol nyelven előadói és vitakészség;
– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, végrehajtását vállalja /
egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés.
VIII.
Érsebészeti Tanszék
(Pályázati iktatószáma: P-179/2011.).
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, Rákóczi u. 2.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga;
– büntetlen előélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, orvosképzésben legalább 16 éve végzett oktatói gyakorlat, hazai és
nemzetközi szinten való elismertség, vezetői gyakorlat, magas szintű betegellátási tevékenység;
– előnyt jelent: akadémiai doktori cím, az intézet profiljaihoz illeszkedő aktív PhD program vezetése;
– angol nyelven előadói és vitakészség;
– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, végrehajtását vállalja /
egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés.
IX.
Szemészeti Klinika
(Pályázati iktatószáma: P-180/2011.)
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Nyár utca 8.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga;
– büntetlen előélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, akadémiai doktori cím, orvosképzésben legalább 16 éve végzett oktatói
gyakorlat;
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetői gyakorlat, magas szintű betegellátási tevékenység;
– előnyt jelent: a klinika profiljaihoz illeszkedő aktív PhD program vezetése;
– angol nyelven előadói és vitakészség;
– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, végrehajtását vállalja /
egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés.
X.
Radiológiai Klinika
(Pályázati iktatószáma: P-181/2011.)
A vezetői megbízás határozott időre, 3–5 évig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga;
– büntetlen előélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, orvosképzésben legalább 12–16 éve végzett oktatói gyakorlat;
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetői gyakorlat, magas szintű betegellátási tevékenység;
– előnyt jelent: akadémiai doktori cím, a klinika profiljaihoz illeszkedő aktív PhD program vezetése;
– angol nyelven előadói és vitakészség;
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– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, végrehajtását vállalja /
egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés.
XI.
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
(Pályázati iktatószáma: P-182/2011.).
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, Rét utca 2.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga;
– büntetlen előélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, orvosképzésben legalább 16 éve végzett oktatói gyakorlat;
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetői gyakorlat, magas szintű betegellátási tevékenység;
– előnyt jelent: akadémiai doktori cím, a klinika profiljaihoz illeszkedő aktív PhD program vezetése;
– angol nyelven előadói és vitakészség;
– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, végrehajtását vállalja /
egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés.
XII.
Szívgyógyászati Klinika
(Pályázati iktatószáma: P-183/2011.).
A vezetői megbízás határozott időre, 3–5 évig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga;
– büntetlen előélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, orvosképzésben legalább 12-16 éve végzett oktatói gyakorlat, hazai és
nemzetközi szinten való elismertség, vezetői gyakorlat;
– magas szintű betegellátási tevékenység;
– előnyt jelent: akadémiai doktori cím, a klinika profiljaihoz illeszkedő aktív PhD program vezetése;
– angol nyelven előadói és vitakészség;
– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, végrehajtását vállalja /
egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Graduális képzésben részt vevő hallgatók magyar, angol és német nyelvű oktatásának koordinálása, a posztgraduális képzés
felügyelete. Előadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és/vagy német nyelven, a klinika oktató, betegellátó, kutatási
tevékenységének valamint igazgatásának és gazdálkodásának irányítása.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázati anyagok pályázati kérelemből, szakmai önéletrajzból, az oktatói, gyógyítói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység ismertetéséből, publikációs jegyzékből, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetéséből állnak;
– tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik. Mellékelni kell a végzettséget, tudományos minősítést tanúsító okiratok másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is;
– ismételt pályázás esetén mindezeket helyettesítheti a kérelem, szakmai önéletrajz, az előző igazgatói ciklusról szóló beszámoló és az intézet vezetésére vonatkozó elképzelések.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: PTE SzMSz 4. sz. mellékletében foglaltak alapján
A beosztás legkorábban 2011. november 15. napjától tölthető be.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pintér Éva nyújt, a 06 (72) 536-200-as telefonszámon.
A pályázatokat 2 példányban a PTE Rektori Hivatalhoz, postai vagy személyes úton (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.) kell benyújtani, és e-mailben Dr. Pintér Éva részére, dekani.hivatal@aok.pte.hu e-mail címen keresztül.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint
a PTE SzMSz 4. sz. melléklet rendelkezései az irányadók.
Közzététel helye: NKI honlapja, PTE honlapja, Oktatási- és Kulturális Közlöny.
Az elsődleges közzététel helye: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja. KÖZIGÁLLÁS publikálás dátuma: 2011. szeptember 15.

***
Soproni Erzsébet
Oktató K.
a DE OEC Oktató K.
főig. főorvosa
9400 Sopron,
Győri u. 15.

Sebészeti típusú mátrix
egység/Szemészeti O.
szemész szakorvos
Feladata: fekvő-, illetve
járóbeteg szakellátáson
megjelent betegek ellátása

Sürgősségi betegellátó O.
belgyógyász, neurológus,
traumatológus, sürgősségi
orvostan, oxiológus szakorvosjelölt vagy szakorvos
részére
2 műszakos folyamatos
megszakítás nélküli
m.-rendben az O.-on kezelt
betegek kivizsgálása és
gyógykezelése, valamint az
orvosi munkához
kapcsolódó szervezési
és adminisztratív teendők
ellátása

– szemészet szv.,
– tud. publikációk és egyéb
prezentációk jegyzéke,
– kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okirat másolata,
mindkettőhöz:
– általános orv. d.,
– eü. alkalmasság,
– büntetlen előélet,
– cs: részletes sz.ö.,
– iskolai v.-et, szk.-t igazoló
okiratok másolata,
– amennyiben van tud. fokozat, arról szóló igazolás,–
OONYI másolata (alapnyilvántartás),
– MOK tagság igazolása,
– működési nyilvántartás
igazolása,
- 1 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat
elbírálásában részt vevők a
pályázati anyagot megismerhetik

– b: megegyezés szerint,
– a meghirdetett álláshellyel
kapcsolatban részletes információt dr. Cseke István osztályvezető főorvostól lehet
kérni a 06 (99) 312-120/371-es
telefonszámon,
– a pályázat bővebb közzétételének helye:
www.kozigallas.hu,
www.sopronkorhaz.hu
mindkettőhöz:
– h: a megjelenéstől számított
30. nap,
– e. h.: a h. lejártát követő
30. nap,
– pályázatok benyújtása:
4 példányban Prof. dr. Baranyai Tibor főig. főorvos részére, a K. címére (9400 Sopron,
Győri u. 15.)

– b: kiemelt,
– a meghirdetett álláshellyel
kapcsolatban részletes információt dr. Orbán Ferenc
osztályvezető főorvostól lehet
kérni
a 06 (99) 312-120/590-es
telefonszámon
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Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,
illetve a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerveinek
pályázati hirdetményei
A Baranya Megyei Kormányhivatal (7623 Pécs, József A. u. 10.) az alábbi szakfelügyelő főorvosi címek elnyerésére pályázatot
hirdet:
– megyei szemészeti szakfelügyelői cím elnyerésére – Baranya megye területén;
– megyei sebészeti szakfelügyelői cím elnyerése – Baranya megye területén.
Feladat: a szakfelügyeletről szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendeletben foglaltak szerint.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi szakképesítés és az adott szakterületre vonatkozó szakorvosi képesítés;
– gyógyító-megelőző ellátás területén szerzett szakorvosi képesítés megszerzését követő legalább 5 éves szakmai gyakorlat;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– jártasság az egészségügyi szakfelügyelet területén;
– jártasság a minőségfejlesztés területén;
– tudományos fokozat;
– idegen nyelv ismerete;
– a pályázott területet érintő publikáció.
Nem fogadható el a pályázata annak a pályázónak, aki
– országos intézet igazgatója;
– egészségügyi intézmény igazgatója, orvos igazgatója;
– egészségügyi ágazati irányításban, ellenőrzésben vagy finanszírozásban közreműködő szerv vezetője;
– egészségügyi szakmai köztestület vagy szakmai kollégiumi elnöke.
A pályázathoz csatolni szükséges:
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai program;
– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat vagy azok hitelesített másolatai;
– nyilatkozat arról, a pályázó büntetlen előéletű, és nem áll etikai-fegyelmi büntetés hatálya alatt;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.
Pályázati határidő: a megjelenést követő 15. nap.
A pályázatokat a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez, Pinczkerné Dr. Kassay Veronika
megyei tiszti főorvoshoz kell benyújtani (7623 Pécs, Szabadság út 7.).
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 15. nap.

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetői
és orvosvezetői állásokra
A pályázatot meghirdető szerv
neve, címe

Munkahely és munkakör
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat orvosigazgató munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2012. január 1-jétől–2016. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye:1102 Budapest, Endre utca 10.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az orvosigazgató vezeti az intézményt, felelős az intézmény szakszerű, törvényes működéséért és takarékos gazdálkodásáért.
Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai (gyógyító, gyógyító-megelőző munka) működését, a folyamatos
betegellátás biztosítását, a szakmai tevékenységek összehangolását. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, biztosítja az intézmény
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett
képesítés [ez alól a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 4. §-ában foglaltak szerint felmentés adható];
– egészségügyi ellátás területén legalább öt éves vezetői munkakörben szerzett gyakorlat;
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi intézményi gazdálkodásban szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– képesítést igazoló okiratok másolata;
– öt évre szóló vezetési program és fejlesztési elképzelések kifejtése;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy
– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
– nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot tesz.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2012. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Novozánszky Lídia nyújt a 4338-332-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1102 Budapest Szent László tér 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: K/41665/2011/XXI valamint a munkakör megnevezését: orvosigazgató.
– személyesen: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Humán Iroda vezetőjénél, 1102 Budapest, Szent László
tér 29. földszint 33.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 30.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető kinevezéséről a Népjóléti Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatási Állásportálján történő közzététel napja: 2011. szeptember 1.

***
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház (1106 Budapest X. ker., Maglódi út 89–91.) főigazgatója pályázatot hirdet 5 éves határozott időtartamra, ápolási igazgató magasabb vezetői beosztás ellátására. A magasabb vezetői megbízás a legmagasabb iskolai végzettségnek megfelelő munkakörre történő határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés mellett látható el.
Feladata: az intézmény SZMSZ-ében megfogalmazott feladatkörök ellátása, különösen az intézmény fekvő- és járóbeteg
ellátásának ápolás-szakmai felügyelete, irányítása, ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. Költséghatékony gazdálkodás megvalósítása és betartása az ápolás területén. Szakdolgozók képzésének, továbbképzésének megvalósításában való részvétel. Magas színvonalú, beteg centrikus, humánus ápolás megvalósítása.
Illetményre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok eredményes elbírálását követően azonnal.
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Pályázati feltételek:
– főiskola, 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői, szakokatói szakán
vagy
– tudományegyetemen szerzett diplomás ápolói oklevéllel, egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi
menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel, valamint
– legalább 3 éves vezetői gyakorlattal rendelkezik;
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– járóbeteg-ellátásban szerzett vezetői gyakorlat, tapasztalat;
– oktatási, képzési területen szerzett tapasztalat;
– egészségügy finanszírozásának ismerete;
– intézményi gazdálkodás területén szerzett gyakorlat;
– kórházvezetői gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte;
– kiváló szintű kommunikációs és problémamegoldó készség, rendszerszemlélet;
– kiváló szintű döntési képesség és tárgyalóképesség;
– egészségügyi kontrolling szemlélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– személyes adatokat tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
– vezetői állással kapcsolatos szakmai elképzelések;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata;
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat, tapasztalat igazolása;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban részt vevők megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Anikó mb. ápolási igazgató nyújt, a 432-7568-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 7.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázati anyagot kérjük egy példányban, zárt borítékban intézetünk főigazgatójához
benyújtani, a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Dr. Kálmán Sándor főigazgató (1106 Budapest, Maglódi út 89–91.) címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2789/2011.,
valamint a beosztás megnevezését: „ÁPOLÁSI IGAZGATÓ”.

***
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgató főorvosa pályázatot hirdet osztályvezető főorvosi állás betöltésére az Intézet
Bőrgyógyászati Osztályára.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/főorvos munkakörre és határozott idejű megbízásra szól.
Pályázati feltételek:
– bőrgyógyászat szakvizsga;
– legalább öt éves, a szakterületen szerzett gyakorlat;
– vezetői gyakorlat;
– tudományos munkásság.
Előnyt jelent:
– allergológia és klinikai immunológia ráépített szakvizsga;
– tudományos fokozat.
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A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– részletes szakmai önéletrajz;
– tudományos munkák, publikációk jegyzéke;
– szakmai koncepció;
– diploma másolata;
– szakvizsga bizonyítványok másolata;
– működési nyilvántartásról érvényes igazolás;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó ennek meglétéhez kötött
munkakörben dolgozik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működtetése.
Illetmény, juttatások: a Kjt. alapján, megegyezés szerint.
Pályázati határidő: a megjelenést követő 30. nap.
A pályázat benyújtása: dr. Trombitás Zoltán mb. főigazgató főorvos, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa,
Semmelweis tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60. nap.
Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.

***
Komárom Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a
komáromi Selye János Kórház (2921 Komárom, Széchenyi u. 2.) kórházigazgató munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év határozott idő.
A megbízás feltételei:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– legalább 5 év vezetői tapasztalat;
– büntetlen előélet.
Benyújtandó iratok, igazolások:
– a végzettségről szóló okiratok másolata;
– szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Munkakör, feladatok: az intézmény szakmai egyszemélyi felelős irányítása.
Illetmény, juttatások: az 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
A pályázatot Komárom város polgármesteréhez (2900 Komárom, Szabadság tér 1.) kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 24.
***
Nagykáta Szakorvosi R.
orv.-Ig.-ja
2760 Nagykáta,
Dózsa György u. 46.

Röntgen O.
vezető

– radiológus szv.,
– e: UH diagnosztikai
képesítés,
– cs: 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

– b: Kjt. alapján, vállalkozói
szerződés is lehetséges,
– h: a megjelenéstől,
azonnal,
– az állás betölthető: megbeszélés szerint,
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– pályázatok benyújtása:
írásban vagy személyesen
Nagykáta Szakorvosi R.
dr. Nádai Tamás orv.-Ig.
címére (2760 Nagykáta,
Dózsa György u. 46.),
– t: 06 (29) 440-221-es telefonszámon,
06 (29) 440-059/108-as melléken
***
A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.) pályázati felhívása Fül-orr-Gége
Osztály osztályvezető beosztás ellátására.
Az osztályvezető beosztás ellátására vonatkozó megbízással egyidejűleg fül-orr-gégész szakorvosi munkakörbe kinevezhető.
Munkaköri feladatok:
– jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai
protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.
A megbízással ellátandó feladatok:
– fül-orr-gége osztály és a hozzá tartozó járóbeteg-szakrendelés vezetése és orvosszakmai irányítása.
A jelentkezés feltétele:
– orvosi diploma;
– fül-orr-gége szakorvosi képesítés;
– szakvizsga után legalább 5 éves gyakorlat.
A jelentkezéshez csatolandó:
– személyes adatok;
– részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget igazoló okiratok fénymásolata;
– vezetői koncepció;
– tudományos tevékenység jegyzéke;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– MOK tagság igazolása;
– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata;
– működési nyilvántartásáról másolat;
– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a jelentkezésben foglalt adatok közölhetők harmadik személlyel és a jelentkezésben foglalt
személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Az állás a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Bérezés és lakhatás támogatása megbeszélés szerint.
Pályázati határidő: 2011. október 7., a Kormányzati Személyügyi Portálon a pályázat 2011. augusztus 22-én került publikálásra.
A jelentkezést a fenti címre, dr. Muth Lajos főigazgató főorvos részére lehet benyújtani.

***
Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet a Tárnoki Védőnői Szolgálat intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2012. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, Tárnoki Védőnői Szolgálat 2461 Tárnok, Rákóczi út 83.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezető tevékenységi körébe
tartozó feladatok ellátása, irányítása, területi védőnői és iskolavédőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szól ó1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;
– egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság;
– hatósági bizonyítvány, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé;
– cselekvőképesség;
– főiskolai szintű védőnői szakképzettség;
– védőnői területen végzett szakmai gyakorlat;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, valamint összeférhetetlenség kizárására vonatkozó kötelezettség;
– pályázó nyilatkozata, hogy az eljárásban részt vevő személyek a pályázó személyes adatait megismerhetik.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– legalább 3 év vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– az intézmény vezetésére vonatkozó rövid szakmai elképzelés.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2012. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 21.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban, postai úton, Tárnok Nagyközség Önkormányzat polgármesterének címezve (2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150.), „Tárnoki Védőnői Szolgálat intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat”
megjelöléssel Szolnoki Gábor polgármester részére kell eljuttatni.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. novemberi Képviselő-testületi ülés.

***
Tüdőgyógyintézet
Törökbálint
főig.-ja
2045 Törökbálint,
Munkácsy Mihály u. 70.

Tüdőgyógyintézet
Törökbálint
klinikai laboratóriumi
vizsgálatok szakorvosa,
laboratóriumi vezető főorvos
Feladata: a m.-köri leírásban
foglaltak alapján, szakirányú
képesítésnek megfelelő
szakorvosi tev. végzése

– kl.-ai lab.-i vizsgálatok szv.,
– e: orvosi mikrobiológiai
szv.,
– cs: részletes sz.ö.,
– működési nyilvántartásba
vétel igazolása,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– v.-et, képzettséget igazoló
okiratok másolata,
– nyilatkozat arról,
hogy a pályázatokat
a bíráló bizottság tagjai
megismerhessék,
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról

***

– b: Kjt. alapján, megegyezés
szerint,
– h: a Nemzeti Közigazgatási
Intézet (NKI) honlapján történő
megjelenéstől (2011. augusztus 15.) számított
30 napon belül,
– a kinevezés határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszonyban történik, 5 év
határozott idejű vez.-i
megbízással,
– foglalkoztatás jellege: teljes
m.-időben,
– az állás a pályázat elbírálását
követően azonnal betölthető,
– pályázatok benyújtása:
dr. Fülöp Rudolf főig.-hoz,
a gyógyintézet címére
(2045 Törökbálint,
Munkácsy M. u. 70.)
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Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc K.
Nonprofit Zártkörűen
Működő Rt.
8200 Veszprém,
Kórház u. 1.

Kardiológiai profilú
belgyógyászati O.
osztályvezető főorvos

– orv. d.,
– belgyógyászati és kardiológiai szv.,
– több, mint 10 éves sz.gy.,
– jártasság kardiológia
intenzív teljes körű invazív
és non invazív ellátásokban,
– számítógép felhasználói
szintű ismeretek,
– cs: d. másolat,
– szv.biz.(ok) másolata,
– igazolás OONY-ba vételről,
– sz. program,
– sz.ö.,
– e.b.

– igény esetén orvosnővérszállói elhelyezés,
– pályázatok benyújtása:
Bartus Péter humánerőforrás
gazdálkodási osztályvezetőhöz Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc K. Nonprofit
Zártkörűen Működő Rt.
(8200 Veszprém,
Kórház u. 1.),
– további részletek:
www.vmkorhaz.hu
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Budapest
Bp. Főv. II. Kerületi Ö.
Eü. Szolgálata
orv.-Ig.-ja
1027 Bp.,
Kapás u. 22.

röntgen, ultrahang szakorvos

– orv. d.,
– radiológus szv.,
– MOK tagság,
– érvényes működési nyilvántartás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség
– cs: a pályázó részletes sz.ö.,
– v.-eket igazoló okiratok
másolatai,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b., amely
legkésőbb a pályázó meghallgatásáig benyújtható,
– nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagot
a bizottság megismerheti

***

– b: megállapodás szerint, Kjt.
rendelkezéseiből kiindulva,
– h: a megjelenéstől számított
30. nap,
– határozatlan idejű közalkalmazott, teljes m.-idő heti
36 órás,
– pályázatok benyújtása: a
fényképpel ellátott önéletrajzokat Bp. Főv. II. ker. Ö. Eü.
Szolgálata címére kell benyújtani (1027 Bp.,
Kapás u. 22., dr. Huszár Tamás orv.-Ig.-hoz), a borítékon
kérjük feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/4852011/2., valamint a m.-kör
megnevezését: „röntgen,
ultrahang szakorvos”
vagy az euszolgig@kapas.hu
e-mail címre kell a pályázatokat megküldeni,
– a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Huszár Tamás orv.-Ig
nyújt a 06 (1) 488-7528-as
telefonszámon
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Ferencvárosi Eü. Szolgáltató
Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft.
ügyvezető Ig.-ja
1095 Bp.,
Mester u. 45–49.

Bőrgyógyászat
szakrendelés
bőrgyógyász

– orv. d.,
– bőrgyógyász szv.,
– MOK tagság,
– cs: sz.ö.,
– e.b.

– b: megegyezés szerint,
– alkalmazotti vagy egyéb
jogviszony,
– főállásban,
– pályázatok benyújtása:
dr. Kovács József ügyvezető
Ig. főorvoshoz (1095 Bp.,
Mester u. 45–49.)

***
Főv. Ö.
Bajcsy-Zsilinszky K.
1106 Bp.,
Maglódi út 89–91.

Főv. Ö.
Bajcsy-Zsilinszky K.
III. Belgyógyászati O.
(1106 Bp., Maglódi út 89–91.)
szakorvosjelölt
A m.-körbe tartozó lényeges
feladatok:
III. Belgyógyászati O.-on az
angiológiai, diabetológiai,
endokrinológiai betegek
gyógyításában történő részvétel

– orv. d.,
– pályakezdő – 1 év alatti sz.
tapasztalat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– e: belgyógyászat vagy
diabetológiai szv. vagy szv.
előtt álló pályázó,
– cs: MOK tagság igazolása,
– működési engedély,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– személyes adatokat tartalmazó, részletes, fényképes
sz.ö.,
– v.-et, képzettséget igazoló
okiratok hiteles másolata,
– nyilatkozat arról,
hogy a pályázat tartalmát
az elbírálásban részt vevők
megismerhetik

– b: Kjt. irányadásával,
– h: 2011. IX. 15.,
– e. h.: 2011. IX. 20.,
– a közalkalmazotti
jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
– a foglalkoztatás jellege:
teljes m.-idő,
– a m.-kör betölthetőségének időpontja: a m.-kör a
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető,
– pályázatok benyújtása:
postai úton, a pályázatnak
a Főv. Ö. Bajcsy-Zsilinszky K.
címére történő megküldésével (1106 Bp.,
Maglódi út 89–91.), kérjük
a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot:
2900/2011., valamint a m.kör megnevezését: „szakorvosjelölt”,
elektronikus úton:
Kovács Viola részére
a kovacs.viola@bajcsy.hu
e-mail címen keresztül,
– a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Dobosi Zsolt orv.-Ig nyújt
a 432-7565-ös telefonszámon,
– a pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
Budapest.hu-Fenntartó
honlapja, Bajcsy.huintézmény honlapja

***
A MAZSIHISZ Szeretkórház orvosigazgatója pályázatot hirdet egy fő belgyógyász szakorvos vagy közvetlen szakvizsga előtt
álló kolléga részére.
A pályázatok benyújtása: dr. Deutsch Zsuzsa orvosigazgatónak, 1145 Budapest, Amerikai u. 53–55. Telefon: 251-9568. E-mail:
drdeutschzs@szeretkh.datanet.hu.
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Baranya megye
Basal Község Önkormányzata, Patapoklosi Község Önkormányzata, Somogyapáti Község Önkormányzat, Somogyhatvan
Község Önkormányzata, Somogyviszló Község Önkormányzat Képviselő-testületei pályázatot írnak ki 7922 Somogyapáti,
Fő u. 21. szám alatti háziorvosi munkakör betöltésére.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, önálló háziorvosi tevékenység, vállalkozói jogviszony keretében.
A munkavégzés helye: 7922 Somogyapáti, Fő u. 21.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Háziorvosi körzet, felnőtt háziorvosi praxis, területi és ügyeleti ellátási kötelezettséggel (ellátottak száma: több mint 1800 fő,
becsült kártyaszám: 400-450).
Pályázati feltételek:
– egyetem, általános orvosi oklevél, háziorvostan szakorvosi képesítés;
– „B” kategóriás jogosítvány;
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– a végzettséget igazoló okiratok másolata;
– háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– a működtetési jogról szóló igazolás.
Az állás betöltésének időpontja: megegyezés szerint.
Az önkormányzat – szükség esetén – lakást biztosít.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 15. nap.
A pályázatokat zárt borítékban, „Háziorvosi Pályázat” megjelöléssel kérjük az alábbi címre megküldeni:
Somogyapáti Község Önkormányzata, 7922 Somogyapáti, Fő u. 82.
A pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követően együttes Képviselő-testületi ülésen bírálják el a fent megjelölt öt települési önkormányzat képviselő-testületei.
Részletes információ kérhető a 06 (20) 215-8848-as telefonszámon Kis Péter polgármestertől.

***
Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága (7633 Pécs, dr. Veress E. u. 2.) pályázati
felhívása röntgen szakorvosi munkakör betöltésére.
Munkahely megnevezése: Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények, 7626 Pécs, Lánc u. 12.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség;
– ultrahang és hagyományos radiológia, minimum 10 év gyakorlat.
A pályázathoz csatolandó:
– végzettséget igazoló okirat hiteles másolata;
– szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Juttatások, egyéb információk:
– bérezés a Kjt. szerint.
Jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap.
Elbírálási határidő: a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 15 napon belül.
Az állás azonnal betölthető.
Szolgálati lakása 4 hónapos próbaidő letelte után.
További információk a fenti címen és a 06 (72) 253-832-es telefonszámon.
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Bács-Kiskun megye
Szabadszállás Város Ö.
Képv.-test.
6080 Szabadszállás,
Kálvin tér 1.

Szabadszállás Város
II. számú felnőtt fogászati
alapellátási körzet
fogorvos
– vállalkozási formában,
– területi ellátási kötelezettséggel, Ö.-tal kötött szerződés szerint

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend.
szerinti képesítési feltételeknek megfelelés,
– 18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben előírt feltételek
megléte,
– cs: 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– eü. alkalmasság igazolása,
– OONY-ba történt felvétel
igazolásának másolata

– h: a megjelenéstől számított 30. nap,
– e. h.: a h. lejártát követő
15 napon belül,
– a Képv.-test. fenntartja
magának a jogot,
hogy a pályázatot indoklás
nélküli eredménytelennek
nyilvánítsa,
– a fogorvosi praxis legkorábban 2011. XII. 1-jétől
betölthető,
– pályázatok benyújtása:
dr. Báldy Zoltán polgármesterhez a P.H. címére
(6080 Szabadszállás,
Kálvin tér 1.),
– t: 06 (76) 558-146,
06 (20) 9999-623

***
Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90.) pályázatot hirdet területi ellátási
kötelezettséggel a Vaskút 2. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására.
Információk: a körzet lakosságszáma: 1556 fő.
Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja az orvosi rendelő épületét, berendezését és a praxisjog is
ingyenesen a háziorvos tulajdonába kerül. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben foglalt felszerelések és egyéb eszközök biztosítása a vállalkozó feladata.
Hétközben 16 órától és hétvégén központi ügyelet van, amelyben a részvétel a pályázó döntése alapján lehetséges. A közszolgáltatás finanszírozása az OEP finanszírozással történik, amelyre vonatkozóan a szerződést a vállalkozó köti meg az OEPpel.
A szerződés időtartama: a pályázat elbírálását követő hónap elsejétől határozatlan időre, de legalább 5 évre.
Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség;
– a hatályos jogszabályokban előírt feltételeknek történő megfelelés (2000. évi II. tv.; 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet, 4/2000.
(II. 25.) EüM rendelet, 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet);
– büntetlen előélet;
– szakképzett asszisztens foglalkoztatásának vállalása;
– működtetési joggal történő rendelkezés;
– az ÁNTSZ részéről a működési engedély megadásának feltételeivel rendelkezik;
– veszélyes hulladék tárolásának és elszállításának biztosítása;
– a rendelő fenntartási és rezsiköltségei megfizetésének vállalása.
Előny:
– több szakorvosi (foglalkozás-egészségügyi, sportorvos, stb.) végzettség;
– idegen nyelvismeret.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– részletes szakmai önéletrajz;
– orvosi diploma és a szakirányú végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (vállalkozói igazolvány, alapító okirat, társasági szerződés, cégbírósági bejegyzés);
– működtetési jogra vonatkozó előzetes ÁNTSZ engedély;
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– pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér;
– adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló személyek a pályázatot teljes egészében megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30. nap.
A pályázat benyújtásának helye: Vaskút Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90.).
A pályázat benyújtása zárt borítékban „Felnőtt háziorvosi pályázat” megjelöléssel.
A pályázat elbírálásának ideje: a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Alszegi Zoltán polgármestertől a 06 (79) 472-088-as telefonszámon.

Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Legyesbénye Község Ö.
3904 Legyesbénye,
Rákóczi u. 82.

Háziorvosi Szolgálat
(Legyesbénye, Rákóczi u. 67.)
háziorvos

– háziorvosi szv.,
– büntetlen előélet,
– cs: iskolai v.-et igazoló
okirat másolata,
– részletes sz.ö.,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– nyilatkozat a pályázati
anyag kezeléséről,
– háziorvosi alkalmassági
igazolás

– b: Kjt. szerint, illetve vállalkozói jogviszony esetén: MEP
szerződés szerint,
– h:2011. IX. 22. (a KSZK
portálon közöltek szerint),
– e. h.: 2011. IX. 29.,
– közalkalmazotti vagy vállalkozói jogviszonyban,
– az állás azonnal betölthető,
– a kinevezés határozatlan
időre szól,
– pályázatok benyújtása:
Hlivják László polgármesterhez az Ö. címére
(3904 Legyesbénye,
Rákóczi u. 82.), kérjük a borítékon feltüntetni: az azonosító számot: 2-14/2011., valamint a m.-kör megnevezését:
„Háziorvos”,
– t/f: 06 (47) 368-212

Csongrád megye
Fejér megye
Az Ercsi Egészségügyi Központ, mint alapellátást végző Intézmény megüresedett háziorvosi állás betöltésére pályázatot
hirdet.
Az állás betöltésének feltétele: a jelenleg hatályos szabályok betartásán kívül egyebet nem tartalmaz.
Háziorvosi szakvizsga később is megszerezhető.
Asszisztenciát az intézmény biztosítja.
Bérezés: megegyezés szerint.
Az állás azonnal betölthető.
A pályázatokat az Egészségügyi Központ címére (2451 Ercsi, Esze T. u. 10.), dr. Várföldi Tamás intézményvezetőnek kell benyújtani.

***
Szabadegyháza Község Önkormányzata (2432 Szabadegyháza, Kossuth u. 2.) az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet fogorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2432 Szabadegyháza, Sárosdi u. 5.
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A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel Szabadegyháza község fogorvosi körzete,
valamint iskolafogászat.
Szolgálati lakás lehetősége biztosított.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, fogorvos;
– szakmai tapasztalat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakirányú végzettséget igazoló okirat hiteles másolata;
– szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– fogorvosi szakmai gyakorlat igazolásáról szóló nyilatkozat;
– hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék, a személyét érintő
kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér;
– az ÁNTSZ igazolása a működési jog engedélyezéséről.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 15.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Schmitsek József polgármester nyújt a 06 (25) 509-571-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak Szabadegyháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2432 Szabadegyháza, Kossuth u. 2.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 747/2011., valamint a munkakör megnevezését: „fogorvos”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Képviselő-testület.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Szabadegyháza község honlapja – 2011. augusztus 2.
– www.orvosallas.hu – 2011. augusztus.
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Markhot Ferenc K-R.
Eü.-i Szolgáltató
Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Kft.
3300 Eger,
Széchenyi u. 27–29.

Bel- és Bőrgyógyászati
Mátrix O.
belgyógyász szakorvos

– belgyógyász szakorvosjelöltnek is,
– e: belgyógyász szv.,
mindkettőhöz:
– orv. d.,
– cs: érvényes működési
nyilvántartásba vétel
igazolása,
– részletes sz.ö.,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról ahhoz, hogy a
pályázatot megismerhessék

Sebészeti O.
sebész szakorvos

– sebész szakorvosjelöltnek
is,
– e: urológus szv.

mindkettőhöz:
– b: és lakás megbeszélés
szerint,
– h: a megjelenéstől számított 30. nap,
– az állás betöltésének időpontja: a pályázat elbírálását
követően történik,
– pályázatok benyújtása:
dr. Fűtő László ügyvezető
részére postai úton történik,
– információ kérhető
a 06 (36) 411-444/2213-as
telefonszámon
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Jász-Nagykun-Szolnok megye
A Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft. (5100 Jászberény, Szelei út 2.) pályázatot hirdet
sebészeti típusú mátrix osztály keretén belül működő
2 fő szülész-nőgyógyász szakorvosi
belgyógyászati típusú mátrix osztály keretén belül működő
2 fő belgyógyász szakorvosi
2 fő csecsemő-, és gyermekgyógyász szakorvosi, valamint
2 fő sürgősségi orvostan szakorvosi állásokra.
Kiemelt bérezés, lakás, személyes megbeszélés alapján.
A pályázatról bővebb felvilágosítást dr. Bálint Péter ügyintéző ad személyesen vagy a 06 (57) 500-203, illetve a 06 (57) 500-220-as
telefonszámokon.

Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Szakorvosi R.
Ig. főorvosa
2200 Monor,
Balassa B. u. 1.

bőr- és nemibeteg gondozó
szakorvos

– orv. d.,
– bőrgyógyászati szv.,
– e: sz.gy.,
– cs: részletes sz. és személyes adatokat tartalmazó
önéletrajz,
– v.-et és szk.-t igazoló
okiratok másolata,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– működési nyilvántartásról
szóló határozat másolat,
– kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okirat másolata,
– hozzájárulás ahhoz,
hogy a pályázatot elbírálók
az anyagot megismerhessék

– h: a megjelenéstől számított
30 napon belül,
– e. h.: a h. lejártát követő
15. nap,
– az állás teljes m.-időben,
közalkalmazotti vagy egyéb
jogviszonyban is betölthető,
– az állás a beérkezett pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető,
– pályázatok benyújtása:
dr. Raffay István Ig. főorvoshoz a Szakorvosi R. címére
(2200 Monor, Balassa u. 1.),
– t: 06 (29) 412-659

***
Nagykáta Szakorvosi R.
orv.-Ig.-ja
2760 Nagykáta,
Dózsa György u. 46.

szülész-nőgyógyász szakorvos

– szülész-nőgyógyász szv.,
– cs: 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

***

– b: Kjt. alapján, vállalkozói
szerződés is lehetséges,
– h: a megjelenéstől,
azonnal,
– az állás betölthető: megbeszélés szerint,
– pályázatok benyújtása:
írásban vagy személyesen
Nagykáta Szakorvosi R.
dr. Nádai Tamás orv.-Ig.
címére (2760 Nagykáta,
Dózsa György u. 46.),
– t: 06 (29) 440-221-es telefonszámon,
06 (29) 440-059/108-as melléken
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Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Pincehely Nagyközség Önkormányzata meghirdeti a pincehelyi I. számú felnőtt háziorvosi körzetét elsődlegesen vállalkozás keretében – de szükség esetén közalkalmazotti jogviszonyban – történő betöltésre. A körzethez tartozik Belecska település
is.
Feladatkör a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2. §-ban meghatározott, valamint 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. A rendelőt az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a vállalkozó háziorvos részére. Szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk. Jelentkezni írásban kell Herdics Béla polgármesternél (7084 Pincehely, Kossuth L. u. 81.). A pályázathoz
szakmai önéletrajzot, és a szakképzettséget igazoló dokumentumokat kell csatolni.
A pályázatokat zárt borítékban, „háziorvosi pályázat megjelöléssel”, a jelen pályázati kiírásának a megjelenését követő
30 napon belül lehet benyújtani. A pályázatokat Pincehely Nagyközség Képviselő-testülete bírálja el a beadási határidőt követő ülésén, de legkésőbb 60 napon belül.
A pályázattal, a betöltendő körzettel kapcsolatban további információ kérhető a 06 (30) 9011-944-es telefonszámon és a polgármester.pincehely@vipmail.hu e-mail címen.

***

Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
Városi K.
8360 Keszthely,
Ady E. u. 2.

Szülészet-Nőgyógyászati
Részleg
szakorvos

– orv. d.,
– szülész-nőgyógyász szv.,
– sz.gy.,
– cs: részletes sz.ö.,
– szk.-t igazoló iratok
másolata,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

– b: megegyezés szerint,
– h: a megjelenéstől
számított 15. nap,
– az állás a pályázat
elbírálását követően azonnal
betölthető,
– pályázatok benyújtása:
dr. Kvarda Attila főig.-hoz
a K. címére (8360 Keszthely,
Ady E. u. 2.), az alábbi iktatószám feltüntetésével:
437/2011.

***
Zalatárnok Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat pályázatot hirdet Zalatárnok, Szentkozmadomja, Tőfej,
Baktüttős községek területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzete háziorvosi feladata ellátására.
Feltételek:
– a háziorvosi feladat egyéni vagy társas vállalkozói formában látható el;
– a feladatellátás időtartama: határozatlan időtartam;
– a pályázónak meg kell felelnie a feladatellátáshoz szükséges jogszabályi feltételeknek, azaz az 1997. évi CLIV. tv., 2000. évi II. tv.,
a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet vonatkozó végzettségi, alkalmassági és egyéb feltételeinek.
A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az Alapító Okirat (Alapszabály)
és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolatát, illetve ezek eredetiben történő bemutatása esetén azok egyszerű másolatát;
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– végzettséget igazoló egyetemi diploma és szakképesítést igazoló oklevél hitelesített másolatát, illetve – szükség esetén – a
jogszabályokban meghatározott háziorvosi (körzeti orvosi) gyakorlatot igazoló okirat(ok) hitelesített másolatát;
– működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását
igazoló illetékes kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének határozatát;
– Orvosok Országos Nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolvány hitelesített másolatát;
– egészségügyi szakmai alkalmasságot igazoló okiratot.
Az Önkormányzat Zalatárnok községben szükség esetén szolgálati lakást biztosít.
A pályázatot benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30. nap.
A pályázat benyújtásának helye: Zalatárnok Község Önkormányzata, 8947 Zalatárnok, Petőfi u. 40.
A pályázattal kapcsolatban dr. Sipos Ottó polgármester ad tájékoztatót, t: 06 (92) 386-155.
Elbírálás: a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül együttes képviselő-testületi ülésen
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Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet (9400 Sopron, Várisi u. 2.) pályázatot hirdet dietetikus munkakör betöltésére. Az állás
határozatlan időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele: büntetlen előélet, szakirányú végzettség.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 15 nap.
A pályázatot Grosz Tamásné élelmezési osztályvezetőhöz (9400 Sopron, Várisi út 2.) kérjük benyújtani.
Az állás azonnal elfoglalható.

***
Szalaszend Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (3863 Szalaszend, Jókai u. 37.) pályázati felhívása védőnői álláshely
betöltésére.
Képesítés és egyéb feltételek:
– főiskola, védőnői szakirány (előny: szakmai tapasztalat);
– felhasználói szintű számítógépes ismeret;
– „B” kategóriás jogosítvány;
– büntetlen előélet.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtási határideje: a közzétételtől számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejétől számított 30. nap.
Munkakör betölthetőségének időpontja: a döntést követően azonnal.
Pályázat címzése: Községi Önkormányzat, 3863 Szalaszend, Jókai u. 37.
Egyéb kérdésekben érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban a 06 (46) 470-101-es telefonszámon.

2606

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

17. szám

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött
vezetői és egyéb állásokra
A pályázatot meghirdető szerv
neve, címe

Munkahely és munkakör
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármester-helyettese pályázatot hirdet a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál
Gyermekkórház (1089 Budapest, Üllői út 86.) gazdasági igazgatói munkakör munkaviszony keretében történő, határozott
idejű betöltésére.
Munkáltató: a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház.
Munkakör: gazdasági igazgató.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre 5 év, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A munkakör betölthetőségének kezdő napja várhatóan: 2011. november 1.
Munkabér és juttatások: megegyezés szerint.
Feladat: a gazdasági igazgató közvetlenül irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési szerv gazdasági (pénzügyi, műszaki és
üzemeltetési, stb.) szervezetét, iránymutatást ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenőrzi azt.
Pályázati feltételek:
– 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet, valamint a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. §-a alapján;
– felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség vagy a felsőoktatásban szerzett egyéb végzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés;
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség;
– további munkaviszony, más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem létesíthető, a tudományos, oktatói, illetve szerzői jogi védelem alá eső tevékenység kivételével;
– összeférhetetlenség az Mt. 191. § szerint;
– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal).
A gazdasági igazgatói munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett gyakorlat;
– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat.
A pályázathoz csatolandó:
– a végzettséget igazoló okiratok másolatai;
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, telefonos elérhetőséggel;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat, költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat igazolása;
– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához,
továbbításához, megismeréséhez.
A pályázati határidő: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő megjelenést követő 30. napon (2011. szeptember 9.) jár le.
A pályázati felhívás megjelenik a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, a Budapest portálon, és kifüggesztésre kerül a
Főpolgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján.
A pályázatot „Gazdasági igazgatói pályázat Heim Pál Gyermekkórház” megjelöléssel a Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály vezetőjének címezve, 1052 Budapest, Városház utca 9–11. címre kell benyújtani (postai úton vagy
személyesen).
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet telefonon vagy személyesen: a Főpolgármesteri Hivatal Egészségügyi és
Szociálpolitikai Főosztályán, dr. Varga Gábor főosztályvezetőnél [1052 Budapest, Városház utca 9–11., félemelet 625. számú
iroda, telefonszám: 06 (1) 327-1415.]
A pályázat elbírálásának rendje és módja: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően történik.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül.
***
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Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet főigazgató főorvosa (2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4–6.) pályázati felhívása.
Munkahely, munkakör: belső ellenőr.
Ellátandó feladatkör: a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros belső ellenőrzési feladatainak ellátása a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben rögzítettek alapján.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése. A belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata,
elemzése és értékelése. Javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, ajánlások és értékelések elkészítése. Szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzések, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése. Ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők megszüntetése és kiküszöbölése érdekében.
Pályázati feltétel:
– főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség (közgazdasági, államigazgatási) vagy más felsőfokú iskolai végzettség esetén a
következő képesítések valamelyike: pénzügyi-számviteli szakellenőr, költségvetési ellenőr, mérlegképes könyvelő, okleveles
pénzügyi revizor, okleveles könyvvizsgáló;
– pénzügyi-számviteli ellenőrzési területen szerzett 5 éves szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), valamint hozzájárulás vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához,
– e: költségvetési szervnél szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél;
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely azt igazolja, hogy a pályázó nem áll a költségvetési belső ellenőri
foglalkozás vonatkozásában eltiltás hatálya alatt, költségvetési belső ellenőri regisztrációt rögzítő határozat másolata vagy a
regisztrációs kérelem benyújtásához szükséges feltételeket igazoló okmányok másolatai;
– nyilatkozat arról, hogy a jelölttel szemben az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn,
illetve azokat a kinevezés időpontjáig megszünteti, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban
részt vevők megismerhessék és abba betekinthessenek.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.

***
Pápa Város Önkormányzatának polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján
pályázatot ír ki a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (Pápa, Jókai u. 5-9.) gazdasági igazgatói (magasabb vezető) feladatainak határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és határozott idejű magasabb vezetői megbízással
történő ellátására.
A beosztás legkorábban 2011. november 1-jétől tölthető be.
A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– gazdasági ügyintézőként koordinálja az intézmény pénzügyeinek folyamatos, szakszerű ellátását;
– magasabb vezetői megbízásához kapcsolódóan a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről
szóló 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet 10. § (4) bekezdése alapján a főigazgató közvetlen irányítása mellett a gyógyintézet
működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézményüzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása, továbbá
– az intézmény hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás határozott időre – 2016. október 31-ig – szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidejű.
A magasabb vezetői megbízás feltétele:
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII, törvény 20. § (2) bekezdésében foglaltak;
– az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. §-ában, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat
részletes szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott végzettség és szakképzettség,
– a legalább három éves vezetői gyakorlat;
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi költségvetési gyakorlat.
Illetmény és egyéb juttatások:
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény;
– valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolatát;
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;
– a beosztás ellátásához kapcsolódó szakmai elképzeléseit;
– nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;
– nyilatkozatát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi
okokról;
– nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 30.
A pályázat benyújtásának helye: Pápa Város Önkormányzatának polgármestere, Pápa, Fő u. 12.
A pályázat benyújtásának módja: személyesen a fent megjelölt helyen, vagy postai úton, zárt borítékban, „pályázat gazdasági igazgató állásra” megjelöléssel, 1 példányban.
A pályázat elbírálásának rendje, módja:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ban, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvénynek az egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 1.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelően.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 31.
A pályázat benyújtásával kapcsolatosan további információkat Menyhárt László gazdasági osztályvezető ad, a 06-89/515-029-es
telefonszámon.
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