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I. RÉSZ
Személyi rész

II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,

kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

2012. évi XCIII. törvény
a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról*
(kivonatos közlés)

Az Országgyûlés a Jó Állam kialakítása érdekében, a törvényesen és átláthatóan mûködõ, a közszolgáltatásokat maradéktalanul

biztosító Állam mûködési feltételeinek a megteremtése, valamint a helyi államigazgatási rendszer megújítása, hatékonyságának

további növelése és a struktúrájának átláthatóbbá tétele érdekében a következõ törvényt alkotja.

1. Értelmezõ rendelkezés

1. § E törvény alkalmazásában

funkcionális feladat: az igazgatási funkciók szerinti munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által

ellátott szervi mûködést szolgáló, – nem szakmai feladatellátáshoz kötõdõ – belsõ igazgatási feladat, különösen

a humánpolitikai és humán-erõforrás gazdálkodási, költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, jogi (peres képviseleti),

nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló, ellenõrzési, koordinációs, saját szervi mûködtetését szolgáló

informatikai és informatikai rendszerfenntartási, kommunikációs feladatok, valamint a személyi, tárgyi, mûszaki,

pénzügyi feltételek biztosítását szolgáló mûveletek.

2. Az államigazgatási feladatok ellátásával összefüggõ vagyon használata

2. § (1) A települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékû joga (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint,

amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülõ államigazgatási feladatok ellátását biztosítják,

2013. január 1-jén a feladat ellátásának idõtartamára a Magyar Állam ingyenes használatába kerül. Az államigazgatási

feladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett államigazgatási feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és

kötelezettséget, valamint ingó- és ingatlan-vagyont is érteni kell.

(2) Az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a települési

önkormányzatok polgármesterei, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottai

(a továbbiakban: felek) között megkötött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) rendezi.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(a továbbiakban: Áfa tv.) 7. § (1) bekezdése szerinti közhatalmi tevékenységgel azonos megítélés alá esnek.

A (8) bekezdésben meghatározott tulajdonátadásra az Áfa tv. 11. § (1) bekezdését és 136. §-át nem kell alkalmazni.

(4) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján a fõvárosi és

megyei kormányhivatalok vagy más államigazgatási szervek által átvett vagy megszûnt államigazgatási feladat

ellátására létrejött társulási megállapodást az év utolsó napjával fel kell mondani. A társulás tagjai a települési

önkormányzatnak a társulásba bevitt vagyonáról kötelesek az év utolsó napjával elszámolni.

(5) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott átvett államigazgatási feladat ellátására szolgáló ingó vagy ingatlan

vagyon nem a települési önkormányzat tulajdonában, hanem bérleti vagy más szerzõdés (a továbbiakban: bérleti

szerzõdés) alapján a használatában van, a Magyar Állam a használat idõtartama alatt – a megállapodásban tett erre

irányuló nyilatkozata alapján – beléphet a bérleti szerzõdésbe a használat idõtartamára a települési önkormányzat

helyébe.

(6) A Magyar Állam a megállapodásban tett nyilatkozata alapján vagy az ingyenes használat idõtartama alatt bármikor

lemondhat a vagyon vagy annak egy része használati jogáról.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 25-i ülésnapján fogadta el.
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(7) A Magyar Állam jogosult az (1) bekezdésben meghatározott ingó vagyon feletti ingyenes használati jogát – szükség

szerint az ingó vagyonelemek fizikai mozgatásával – a Magyar Állam tulajdonában lévõ vagy a Magyar Állam által más

jogcímen használt ingatlanban is gyakorolni.

(8) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, nem terheli a települési önkormányzatot az ingatlan ingyenes használatának

biztosítására vonatkozó kötelezettség, amennyiben az átvételre kerülõ államigazgatási feladatok ellátásához

megfelelõ állapotú és méretû ingatlant ajánl fel a Magyar Állam tulajdonába és errõl a felek a megállapodásban

megegyeznek.

(9) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanon fennálló jelzálogjog esetében, a jelzálogjog jogosultja kielégítési

jogának megnyílta esetén a települési önkormányzat köteles másik, azonos funkciójú és állapotú ingatlan ingyenes

használatát a Magyar Államnak felajánlani. Amennyiben másik ingatlant a települési önkormányzat felajánlani nem

képes, a jelzálogjog jogosultja és a települési önkormányzat között egyezséget kell megkísérelni létrehozni

a kielégítési jog gyakorlásának elhalasztásáról.

3. § (1) Az e törvény alapján a Magyar Állam ingyenes használatába kerülõ vagyon vagyonkezelõje a használati jog

keletkezésével egyidejûleg e törvény erejénél fogva a fõvárosi és megyei kormányhivatal.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelõi jogviszonyra a továbbiakban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.

által kötött vagyonkezelési szerzõdésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

4. § Az e törvény alapján bejegyzésre kerülõ használati jog, illetve a 2. § (8) bekezdése szerinti tulajdonszerzésnek

az ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes. Az e törvény 5. §

(4)–(6) bekezdése szerinti eljárások díj- és illetékmentesek.

5. § (1) A Magyar Állam és a települési önkormányzatok az ingyenes használatba vételhez kapcsolódó intézkedések

végrehajtása során kölcsönösen együttmûködve járnak el.

(2) A feleknek a megállapodásokat 2012. október 31-ig kell megkötniük. A határidõ elmulasztása az átvételre kerülõ

államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyonra vonatkozó ingyenes használati jog alapítását nem akadályozza.

(3) A megállapodásokban a polgármester teljes körû felelõsséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott,

ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörûségéért és az érdemi

vizsgálatra alkalmas voltáért a melléklet szerinti teljességi nyilatkozattal.

(4) A települési önkormányzatnak az átvett államigazgatási feladatok ellátására szolgáló vagyona elidegenítésére és

megterhelésére e törvény hatálybalépését követõen 2013. január 1-jéig nem kerülhet sor. Ez alól kivételt képeznek

azok a vagyonelemek, amelyeket érintõ jogügyletekrõl a települési önkormányzat a 2011. vagy a 2012. évben döntést

hozott, és az abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2012. évi költségvetésében tervezte, valamint,

ha a fõvárosi és megyei kormányhivatal az elidegenítési és a terhelési tilalom alól – a települési önkormányzat

kérelmére – felmentést ad.

(5) Ha a felek között a (2) bekezdésben megjelölt határidõig nem jön létre, vagy nem teljeskörûen jön létre

a megállapodás, a fõvárosi és megyei kormányhivatal 2012. november 15-ig határozattal létrehozza a megállapodást,

illetve határozattal dönt a megállapodásban nem rendezett kérdésekrõl. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

A határozat a bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül végrehajtható.

(6) Az (5) bekezdés szerinti közigazgatási határozattal (a továbbiakban: közigazgatási határozat) szemben bírósági

felülvizsgálatnak van helye. A bíróság a felülvizsgálati kérelemrõl peres eljárásban határoz, az eljárásra – a (7) és

(8) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. Fejezetének

rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) A közigazgatási határozat végrehajtása felfüggesztésének nincs helye. A bíróság a perben soron kívül jár el. A bíróság

a közigazgatási határozatot megváltoztathatja.

(8) Ha a fõvárosi és megyei kormányhivatal határozatával szembeni felülvizsgálati kérelem benyújtását követõen,

de a bíróság döntését megelõzõen a felek a megállapodást megkötik, a fõvárosi és megyei kormányhivatal

a megállapodás megkötését követõen a közigazgatási határozatot visszavonja, és errõl a bíróságot haladéktalanul

írásban értesíti. A közigazgatási határozat visszavonása esetén a bíróság a pert megszünteti.
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3. Járási biztos

6. § (1) A kormánymegbízott a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalainak felállítása

elõkészítésére, valamint az átadás-átvételi megállapodás elõkészítésére járási biztost, járási biztosokat nevezhet ki.

(2) A járási biztos megbízatása határozott idõre, de legkésõbb 2012. december 31-ig szól. A járási biztos a fõvárosi és

megyei kormányhivatal fõosztályvezetõ besorolású kormánytisztviselõje.

(3) A járási biztos kinevezésére vonatkozó javaslatot a kormánymegbízott megküldi a közigazgatási minõségpolitikáért és

személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára részére, aki a javaslat

megküldésétõl számított tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhetõ ki járási biztosnak.

33. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló

1997. évi XLVII. törvény módosítása

36. § Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény

23. § (1) bekezdés c) pontjában az „az illetékes jegyzõ” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal

járási (fõvárosi kerületi) hivatala" szöveg lép.

35. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

38. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény

a) 43. § (1) bekezdés e) pontjában az „az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló

kormányrendeletben meghatározott – körzetközponti feladatokat ellátó – települési (fõvárosi kerületi)

önkormányzatok jegyzõi” szövegrész helyébe „a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi)

hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

b) 44/A. § (2) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzõje” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat

jegyzõje, illetve a járási hivatal” szöveg

lép.

41. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

44. § Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

a) 114. § (2) bekezdés c) pontjában a „kistérség” szövegrész helyébe a „járás” szöveg,

b) 148. § (3) bekezdés d) pontjában a „kistérségekben” szövegrész helyébe a „járásokban” szöveg,

c) 201. § (10) bekezdésében a „gyámhivatalnak” szövegrész helyébe a „gyámhatóságnak” szöveg

lép.

57. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

módosítása

60. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:

Ket.) 12. § (3) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazása szempontjából közigazgatási hatóság (a továbbiakban: hatóság) a hatósági ügy intézésére

hatáskörrel rendelkezõ]

„b) helyi önkormányzati képviselõ-testület, ideértve a megyei önkormányzat közgyûlését is, valamint átruházott

hatáskörben annak a 19. § (2) bekezdése szerinti szervei,

c) polgármester, fõpolgármester, megyei közgyûlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester),

d) fõjegyzõ, jegyzõ (a továbbiakban együtt: jegyzõ),”

(2) A Ket. 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha önkormányzati rendelet eltérõen nem rendelkezik, önkormányzati hatósági ügyben elsõ fokon

a képviselõ-testület jár el. A képviselõ-testület ezt a hatáskörét a polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy

a jegyzõre ruházhatja át.”
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(3) A Ket. 42. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A jegyzõ mint hatóság nem vehet részt annak a hatósági ügynek az elintézésében, amelyben az illetékességi

területének az önkormányzata, az önkormányzat szerve vagy a polgármester ellenérdekû ügyfél, illetve a határozattal

az illetékességi területének az önkormányzata, az önkormányzat szerve vagy a polgármester jogosulttá vagy

kötelezetté válhat, vagy az eljárás tárgyával összefüggõ kötelezettséget vállal.”

(4) A Ket. 47. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A fõvárosban mûködõ hatóság a fõváros, a társulás pedig a társulás egész területérõl idézhet.”

(5) A Ket. 107. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Önkormányzati hatósági ügyben a fellebbezés elbírálása a képviselõ-testület hatáskörébe tartozik, ha az elsõfokú

döntést nem a képviselõ-testület hozta.

(2) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a fõvárosi és megyei kormányhivatal jogosult

a fellebbezés elbírálására, ha elsõ fokon államigazgatási hatósági ügyben a járási (fõvárosi kerületi) hivatal,

a polgármester vagy a jegyzõ járt el.”

(6) A Ket.

a) 20. § (5) bekezdésében a „társulás” szövegrész helyébe a „társulás vagy a jegyzõ” szöveg,

b) 20. § (5), (6) és (8) bekezdésében a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szövegrész

helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

c) 23. § (3) bekezdés a) pontjában a „Kormánynak a vita eldöntését kérõ hatóság mûködési területe szerint illetékes

általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „vita eldöntését kérõ hatóság mûködési

területe szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

d) 41. § (8) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a” szövegrész helyébe

a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

e) 106. § (4) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe

a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg

lép.

74. A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény

módosítása

77. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi

integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 3. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekbõl

(a továbbiakban: törzshivatal), ágazati szakigazgatási szervekbõl (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) és járási, illetve

a fõvárosban fõvárosi kerületi hivatalokból (a továbbiakban együtt: járási hivatal) áll.

(2) A szakigazgatási szervek törvény vagy kormányrendelet alapján önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti

egységekkel rendelkezhetnek.

(3) A törzshivatal, a szakigazgatási szervek és a járási hivatalok egy költségvetési szervet képeznek.”

(2) A Khtv. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveit, valamint a járási hivatal szakigazgatási szerveit

(a továbbiakban: járási szakigazgatási szerv) a Kormány rendeletben állapítja meg.

(2) A szakigazgatási szerv, a járási hivatal, továbbá a járási szakigazgatási szerv a jogszabályban megállapított

hatáskörét önállóan gyakorolja. A szakigazgatási szerv, a járási hivatal, továbbá a járási szakigazgatási szerv által

ellátandó egyedi ügyben a fõvárosi és megyei kormányhivatal, illetve annak vezetõje utasításadási joggal nem

rendelkezik.”

(3) A Khtv. 15. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A szakigazgatási szerv kormánytisztviselõi és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat – a 20/B. §-ban

meghatározott kivétellel – a szakigazgatási szerv vezetõje gyakorolja.

(3) A szakigazgatási szerv kormánytisztviselõjének kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyrõl a szakigazgatási

szerv vezetõje tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a javasolt személlyel, illetve a felmentéssel szemben

a tájékoztatást követõ tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhetõ ki a szakigazgatási

szervnél kormánytisztviselõnek, illetve nem kerülhet felmentésre.”
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(4) A Khtv. 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A fõvárosi és megyei államigazgatási kollégium vezetõje a kormánymegbízott, tagjai a fõvárosi és megyei

kormányhivatal törzshivatalának és szakigazgatási szerveinek vezetõi, a járási hivatalok hivatalvezetõi, a Kormány által

intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetõje, a fõvárosi és megyei kormányhivatal koordinációs és ellenõrzési

jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetõi, valamint a kormánymegbízott által meghívottak.”

(5) A Khtv. 19. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az általa megismerhetõ iratokban foglalt, valamint a részére nyújtott

tájékoztatás alapján tudomására jutott személyes adatok kezelésére az (1)–(2) bekezdésben meghatározott eljárás

lefolytatása céljából addig az idõpontig jogosult, amíg az a feladata ellátásához szükséges.”

(6) A Khtv. 20. § a) pontja helyébe a következõ szöveg lép:

[A fõvárosi és megyei kormányhivatal]

„a) döntés-elõkészítõ és javaslattevõ szervként közremûködik a Kormánynak az Alaptörvény 35. cikk (5) bekezdése

szerinti indítványtételi jogosultsága, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 128. § a) és c) pontjában, a helyi

önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelõs miniszternek az Mötv. 129. § b) és c) pontjában, valamint

a szakmai irányító miniszternek az Mötv. 130. §-ában meghatározott feladatai ellátásában, a Kormánynak

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 150. § d)–e) pontjában,

a nemzetiségpolitikáért felelõs miniszternek az Njtv. 151. § a) pontjában, a feladat- és hatáskör szerinti miniszternek

az Njtv. 152. § a) pontjában meghatározott feladatai

ellátásában,”

(7) A Khtv. a következõ 9/A. címmel és az azt követõ 20/A–20/E. §-okkal egészül ki:

„9/A. A járási (fõvárosi kerületi) hivatal
20/A. § (1) A megyei kormányhivatal kirendeltségeiként járási hivatalok mûködnek. A járási hivatal székhelye a járás

székhelyeként kijelölt városban van.

(2) A fõvárosi kormányhivatal kirendeltségeiként kerületi hivatalok mûködnek. A kerületi hivatal illetékességi területe

megegyezik a fõvárosi kerület közigazgatási területével. A kerületi hivatalra egyebekben a járási hivatalra vonatkozó

jogszabályokat kell alkalmazni.

(3) A járási hivatal a járási hivatalvezetõ (a továbbiakban: hivatalvezetõ) által közvetlenül vezetett járási törzshivatalból

és járási szakigazgatási szervekbõl áll.

20/B. § A járási hivatal kormánytisztviselõi, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a hivatalvezetõ

gyakorolja. A járási hivatal kormánytisztviselõjének kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyrõl a hivatalvezetõ

tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a kinevezni javasolt személlyel, illetve a felmentéssel szemben a tájékoztatást

követõ tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhetõ ki kormánytisztviselõnek, illetve nem

kerülhet felmentésre.

20/C. § (1) A hivatalvezetõt a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezéséért felelõs miniszter nevezi ki

és menti fel. A hivatalvezetõ felett – a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi

büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja.

(2) Hivatalvezetõi munkakörbe az nevezhetõ ki, aki büntetlen elõéletû, az országgyûlési képviselõk választásán

választható, felsõfokú végzettséggel és legalább öt év közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. E szakasz tekintetében

közigazgatási gyakorlatnak minõsül az országgyûlési képviselõi tevékenység és a polgármesteri tisztség ellátása is.

(3) A hivatalvezetõ a kinevezésében megjelölt idõpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.

A kinevezett hivatalvezetõ a közigazgatás-szervezéséért felelõs miniszter elõtt az egyes közjogi tisztségviselõk

esküjérõl és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt tesz.

(4) A hivatalvezetõ megbízatása megszûnik:

a) lemondásával,

b) felmentésével,

c) halálával,

d) ha az országgyûlési képviselõk választásán már nem választható,

e) összeférhetetlenségének megállapításával.

(5) A hivatalvezetõ további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, nem lehet helyi önkormányzati

képviselõ, fõvárosi, megyei közgyûlés tagja, polgármester, megyei közgyûlés elnöke, fõpolgármester, alpolgármester,

megyei közgyûlés alelnöke, fõpolgármester-helyettes, nemzetiségi önkormányzat elnöke és nemzetiségi

önkormányzati képviselõ.
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(6) Az (5) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a hivatalvezetõ országgyûlési képviselõ

legyen, valamint tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi

tevékenységet végezzen.

(7) A hivatalvezetõ illetményére és az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló

2011. évi CXCIX. törvényben a fõosztályvezetõre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

20/D. § (1) A hivatalvezetõt hivatalvezetõ-helyettes helyettesíti, a hivatalvezetõ-helyettes fõosztályvezetõ-helyettes

besorolású kormánytisztviselõ. A hivatalvezetõ-helyettest a hivatalvezetõ javaslatára a kormánymegbízott nevezi ki

és menti fel. A hivatalvezetõ-helyettes felett – a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint

a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói jogokat a hivatalvezetõ gyakorolja.

(2) Hivatalvezetõ-helyettesi munkakörbe az nevezhetõ ki, aki felsõfokú igazgatásszervezõi, okleveles jogász

képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser, illetve egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdász

szakképesítéssel rendelkezik. A hivatalvezetõ javaslatára a kormánymegbízott kivételesen indokolt esetben egyéb

felsõfokú végzettségû személyt is kinevezhet hivatalvezetõ-helyettesnek.

20/E. § A járási szakigazgatási szerv vezetõjét a hivatalvezetõ javaslatára a szakigazgatási szerv vezetõje nevezi ki és

menti fel. A járási szakigazgatási szerv vezetõjének kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyrõl a megyei

szakigazgatási szerv vezetõje tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a kinevezni, illetve felmenteni javasolt

személlyel, illetve a felmentéssel szemben a tájékoztatást követõ tizenöt napon belül kifogással élhet. A járási

szakigazgatási szerv vezetõje fõosztályvezetõ-helyettes besorolású kormánytisztviselõ.”

(8) A Khtv. a következõ 21/A. §-sal egészül ki:

„21/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a járási hivatalok – kivéve a fõvárosi kerületi hivatalok – székhelyeit, illetékességi területét,

b) a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok feladat- és hatásköreit, a kormányablakok illetékességi területét és mûködése

szabályait, a kormányablakok mûködésének személyi és technikai feltételeit

c) a kormányablakkal összefüggõ feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályait

rendeletben határozza meg.”

(9) A Khtv. 25. § (5) bekezdésében a „gyámhivatalnál” szövegrész helyébe a „gyámhatóságnál” szöveg lép.

80. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

83. § (1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 144. § (1) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E törvény a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. január 1-jén lép hatályba.”

(2) A Mötv. 144. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A 2–15. §, 17–20. §, a 21. § (1) bekezdés, a 22–26. §, a 27. § (3)–(4) bekezdés, a 41–51. § (3) bekezdés,

az 51. § (5) bekezdés – 62. §, a 65–68. §, a 71. §, a 79–105. §, a 106. § (1) bekezdés, a 111–131. §, a 143. § (1) bekezdés

a), c) pontja, a 143. § (3) bekezdés, a 143. § (4) bekezdés a)–d), g), h) pontja, a 146. §, a 156. § (2) bekezdés, valamint

a 157. § 2013. január 1-jén lép hatályba.”

(3) A Mötv. 144. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 16. § és a 143. § (1) bekezdés d) pontja 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.”

84. Átmeneti és záró rendelkezések

88. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 8. § a) pontja, 9–10. §, a 12. § (1) és (3) bekezdése, a 14. §, a 15. § (2)–(5) bekezdése, a 18. §, a 19. § (1) bekezdés

a)–c) pontja, a 20. § (1)–(7), a (8) bekezdés a)–m) és o) pontja, a (9) bekezdése, a 21. §, a 23. § d) és e) pontja,

a 25. § b) pontja, a 26–27. §, a 29–30. §, a 32. §, a 34. § (1)–(5) bekezdése, a 35. § (1)–(6) bekezdése, (7) bekezdés

1–23. pontja és 25–38. pontja, a 36. §, a 38–39. §, a 40. § a) pontja, a 43. § (1) bekezdése, a 44–48. §, az 50. §, az 52–55. §,

az 56. § (1) bekezdés b)–c) és g) pontja, az 57. §, a 60. § (1)–(5) bekezdése és a (6) bekezdés a) pontja, a 61. § a)–f) pontja,

a 62. §, a 64–68. §, a 70–75. §, a 77. § (1)–(4), (7) és (9) bekezdése, a 80. § (1)–(2) és (4)–(14) bekezdése, a 82. §,

a 84. § (1)–(3) bekezdése, a 85–86. § és a 91. § (1)–(4) bekezdése, az (5) bekezdés a) pontja, (6) bekezdése és

a (7) bekezdés a)–g) és i)–k) pontja 2013. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) A 91. § (8) bekezdése az országgyûlési képviselõk következõ általános választását követõen megalakuló Országgyûlés

alakuló ülésének napján lép hatályba.
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91. § (1) Hatályát veszti a hatásköri törvény

a) 92. § (9)–(10) bekezdése

b) 137. §-a,

c) 145. § (3) bekezdésében a „vagy a képviselõtestület hivatala ügyintézõje” szövegrész.

(7) Hatályát veszti

h) a Khtv. 19. § (3) bekezdése,

(8) Hatályát veszti a Khtv. 20/C. § (6) bekezdésében az „országgyûlési képviselõ legyen, valamint” szövegrész.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

Melléklet a 2012. évi XCIII. törvényhez

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott ......................................................, mint a ............................................ Önkormányzat képviseletében eljáró polgármester

(a továbbiakban: átadó) kijelentem, hogy a mai napon .................................. – az átvevõ részére (a továbbiakban: átvevõ)

a jegyzõkönyvben átadottakon túlmenõen nem áll rendelkezésemre a járások kialakításával összefüggõ egyes

törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben meghatározott vagyonnal összefüggõ adat, információ,

tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok,

információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörûségéért, és az érdemi vizsgálatra

alkalmas voltáért teljes felelõsséget vállalok.

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi megállapodásnak.

Budapest, 2012. .....................................

....................................................

átadó

A Kormány 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl
szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány

a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

a 2–6. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d), e) és

n) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 5/B. §-a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Abban az esetben, ha jogszabályi változás érinti a (2) bekezdés c) pontjában, illetve a (4) bekezdés d) pontjában

meghatározott adatokat, a változást – a Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásnak a (3), illetve az (5) bekezdés

szerinti módosulásáig – az egészségbiztosításért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett
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tájékoztatóban meghatározottak szerint kell figyelembe venni azzal, hogy ennek tényét – a tájékoztató

elérhetõségének biztosításával egyidejûleg – a Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban is közölni kell.”

3. § Az Eftv. vhr. 6. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Abban az esetben, ha az egészségügyi szolgáltató mûködési engedélyének változása miatt a szolgáltató számára

megállapított ellátási terület módosítása, illetve kapacitás átcsoportosítás szükséges, a Tv. 5/B. § (4) bekezdése alapján

az OTH hivatalból módosítja a szolgáltató ellátási területét, illetve a Tv. 7. § (11) bekezdése alapján átcsoportosítja

a kapacitást azzal, hogy – amennyiben szükséges – egyidejûleg módosítani kell az érintett egészségügyi szolgáltatók

ellátási területeit is.”

4. § (1) Az Eftv. vhr. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Tv. 7. §-a alapján kezdeményezett átcsoportosítási kérelemhez csatolni kell:)

„a) az egészségügyi ellátási kötelezettség körében kötött megállapodás vagy egészségügyi ellátási szerzõdés esetén

a feladatot átadó egyetértését igazoló dokumentumot,”

(2) Az Eftv. vhr. 8. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kérelmet a megállapodással, illetve ellátási szerzõdéssel átvett

feladatot ellátó szolgáltató fenntartója nyújthatja be.”

5. § Az Eftv. vhr. 17/A. §-a a következõ (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól

szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény

végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelettel

(a továbbiakban: Módr7.) megállapított 6. § (3) bekezdését, 8. § (1) bekezdés a) pontját, valamint 8. § (3) bekezdését

a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. Az 5/B. § (6a) bekezdését a tájékoztató

közzétételének idõpontjában folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.”

6. § Az Eftv. vhr.

a) 6. § (1) bekezdésében az „5/B. § (1)–(4) bekezdése” szövegrész helyébe az „5/B. §-a” szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében az „5/B. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „5/B. §-a” szöveg,

c) 8. § (3) bekezdésében az „a kérelmezõnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja” szövegrész helyébe az

„a kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a szolgáltató vállalja” szöveg,

d) 17/A. § (14) bekezdésében a „3. számú mellékletben foglaltaknak” szövegrész helyébe a „3. számú mellékletben

foglaltaknak és ahhoz kapcsolódó szakmakódoknak” szöveg

lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 14. számú mellékletében az „ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetrõl” címû adatlap helyébe a következõ adatlap lép:

„ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetrõl
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14.szám

 1. A kórház neve:  2. Osztály neve:  
 3. Osztály azonosítója:                    3/A. Szakmakód:     4. Térítési kategória:    4/A. Részleges térítés:                 

 4/B. Részleges térítési díj összege:                  5. Személyazonosító típusa:   

 6. Személyazonosító jel:                    7. Törzsszám:                   

 8. A beteg neve:  9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága:       

 10. Anyja neve:  11. A beteg születési neve:  
 12. A beteg neme:    13. Születés dátuma:                 

 14. A kísért beteg törzsszáma:                    14/A. A beteg kíséretének oka:     

 16. 
Lakcím: 

           16/A. Lakcím típusa:     

 17/A. Beutaló orvos munkahelyének 
azonosítója 

                     17/B. Beutaló orvos kódja:           

 17/C. Beutalást megalapozó ellátást igazoló 
adat 

                     18. A felvétel jellege:    19. A felvétel típusa:     

 20. A felvétel időpontja:                            22. A távozás időpontja:                         

 23. A beteg további sorsa:    24. Az ellátó orvos kódja:            25. E-adatlap kitöltés:   

 26. DIAGNÓZISOK 
 Megnevezés  

T
 Kód  D 

 -1  1             

 -2  3             

 -3               

 -4               



Dátum: ................ év ............................................ hó ......... nap

............................................................................

az ellátásért felelõs orvos”
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 -5               

 -6               

 -7               

 -8               

 -9               

 -10               

 -11               

 -12               

 -13               

 -14               

 -15               

 -16               

 27. BEAVATKOZÁSOK 
 Megnevezés  Intézet/osztály azonosítója  Szakmakód Dátum J N S F M A T Kód L db 

 -1                                                                                     

-2                                             

-3                                             

-4                                             

-5                                             

-6                                             

-7                                             

-8                                             

-9                                             

-10                                             

 29. Újszülött súlya (g):          30. Baleset minősítése:         

 31. Felhasználói mezők:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 



2. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” része

a) a „3. Osztály azonosítója

Az ellátást végzõ kórházi osztály finanszírozási szerzõdés szerinti 9 karakteres kódja” sorokat követõen a következõ

sorokkal egészül ki:

„3/A. Szakma kódja

Annak a szakmának a kódja, amelyen a beteg ellátása történik”

b) a „27. Beavatkozások” pontban az „A beavatkozást végzõ osztály finanszírozási szerzõdés szerinti 9 karakteres

kódja. Ha a kúraszerû onkológiai ellátás a szakmai szabályok alapján a beteg otthonában történik, akkor az elsõ négy

karakter az ellátásért felelõs intézet kódja, a többi karakter nulla” szövegrészt követõen a következõ sorokkal egészül ki:

„Szakmakód

Annak a szakmának a kódja, amelyen a beteg ellátása történik”

III. RÉSZ
Emberi erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

Az emberi erõforrások minisztere 9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelete
a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló
59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya a Szerb Köztársaságban, illetve Ukrajnában lakóhellyel rendelkezõ, magát magyar

nemzetiségûnek valló személyekre terjed ki (a továbbiakban: határon túli magyarok).”

(2) Az R. 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az Értékelõ Bizottság 3 orvosból és az elnökbõl áll, tagjait az egészségügyért felelõs miniszter (a továbbiakban:

miniszter) jelöli ki. Az Értékelõ Bizottságnak nem lehet tagja az ellátásra szoruló személy (a továbbiakban: beteg) és

a lakóhelye szerinti kezelõorvosa (a továbbiakban: kezelõorvos), illetve az az orvos, aki a beteg magyarországi

kezelésében elõzõleg részt vett, valamint a betegnek a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti hozzátartozója (a

továbbiakban: hozzátartozó). Az Értékelõ Bizottság döntéseit szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetén az

elnök szavazata dönt. Az elnököt távolléte, illetve egyéb akadályoztatása esetén az Értékelõ Bizottság ügyrendjében

kijelölt személy helyettesíti. Az Értékelõ Bizottság az e rendelet szerinti feladatainak ellátásához szakértõket vehet

igénybe. Az Értékelõ Bizottság munkája tárgyi feltételeinek, mûködésének biztosításáról a miniszter gondoskodik.”

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A magyarországi egészségügyi ellátás támogatására vonatkozó kérelmet a beteg, vagy a beteg írásbeli

hozzájárulása (meghatalmazása) esetén a hozzátartozója vagy a kezelõorvosa személyesen vagy postai úton

nyújthatja be a beteg lakóhelye szerinti országban az e rendelet szerinti koordinációs feladatok ellátására

a miniszterrel és a nemzetpolitikáért felelõs miniszterrel megállapodást kötött szervnél (a továbbiakban: koordináló

szerv). A kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.”

(2) Az R. 2. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A kérelemhez mellékelni kell

a) zárt borítékban a beteg egészségügyi dokumentációjának másolatát és annak magyar nyelvû fordítását, illetve

magyar nyelvû kivonatát,

b) a beteg „Magyar igazolványának” vagy a magyar állampolgárságát igazoló okiratnak a másolatát,

c) a beteg lakcímét igazoló okiratnak a másolatát,

d) a beteg nyilatkozatát arról, hogy – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – hozzájárul a személyes adatai

kezeléséhez és a 3. § (8) bekezdése, a 4. § (3) bekezdése, illetve az 5. § (1) bekezdése szerinti továbbításához,
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e) a beteg hozzájáruló nyilatkozatát, ha a beteg hozzájárul az egészségügyi adatainak a koordináló szerv, illetve a koordináló

szerv e rendelet szerinti feladatainak ellátásában közremûködõ egészségügyi szolgáltató általi megismeréséhez.

(2b) A (2a) bekezdés b), illetve c) pontja szerinti másolat helyett csatolható a kérelemhez a beteg nyilatkozata

a (2a) bekezdés b), illetve c) pontja szerinti okiratokban rögzített adatairól.”

(3) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A koordináló szerv a beérkezett kérelmet formai szempontból ellenõrzi, szükség esetén haladéktalanul felhívja

a kérelmezõt hiánypótlásra. Amennyiben a kérelmezõ a hiánypótlásra felhívás kézhezvételétõl számított 15 napon

belül nem tesz eleget a felhívásnak, a koordináló szerv elutasítja a kérelmet és errõl tájékoztatja a kérelmezõt.”

(4) Az R. 2. §-a a következõ (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Amennyiben a beteg írásban hozzájárul az egészségügyi adatainak a koordináló szerv általi kezeléséhez,

a koordináló szerv – az általa igénybevett egészségügyi szolgáltató közremûködésével – megvizsgálja, hogy a kérelem

megfelel-e a 3. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a 3. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltaknak. Ha a kérelem olyan

ellátás támogatására irányul, ami nem támogatható a 3. § (3) és (4) bekezdése, illetve a 3. § (5) bekezdés b) pontja

alapján, errõl köteles a koordináló szerv – a kérelem továbbítását megelõzõen – a kérelmezõt tájékoztatni.

(3b) A formai szempontból megfelelõ és az ezt igazoló bélyegzõvel ellátott kérelmet a koordináló szerv haladéktalanul

továbbítja az Értékelõ Bizottságnak. A koordináló szerv – a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel –

az egészségügyi dokumentáció tartalmát nem ismerheti meg. A koordináló szerv a kérelem továbbítását nem

tagadhatja meg arra hivatkozva, hogy az nem felel meg a 3. § (3) vagy (4) bekezdésében, illetve a 3. § (5) bekezdés

b) pontjában foglaltaknak azzal, hogy a meg nem felelés tényét a koordináló szerv a kérelem továbbításával

egyidejûleg jelzi az Értékelõ Bizottságnak.”

(5) Az R. 2. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (2a) bekezdés d), illetve e) pontja szerinti nyilatkozat alapján kezelt személyes, illetve egészségügyi adatokat

az e rendelet szerinti támogatásnak az ellátást nyújtó magyarországi egészségügyi szolgáltató számára történõ

kifizetését követõ harmadik hónap végéig lehet kezelni, a kifizetést követõ harmadik hónap utolsó napján ezeket

az adatokat meg kell semmisíteni.”

3. § (1) Az R. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A támogatásról szóló döntést az Értékelõ Bizottság a kérelem beérkezésétõl számított 60 napon belül hozza meg.

A kérelem nem utasítható el formai hiányosságok miatt, ide nem értve az egészségügyi dokumentáció hiányosságát.

Amennyiben az egészségügyi dokumentáció hiányos, az Értékelõ Bizottság a kérelem beérkezésétõl számított

10 napon belül hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt azzal, hogy a hiánypótlás ideje az eljárási határidõbe nem számít

be. Amennyiben a kérelmezõ a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidõn belül nem pótolja a hiányosságot,

az Értékelõ Bizottság a kérelmet elutasítja.

(3) Az Értékelõ Bizottság – a (4) és (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak a 2. számú mellékletben felsorolt

magyarországi egészségügyi ellátások igénybevételéhez nyújthat támogatást, amennyiben azok a kötelezõ

egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) alapján az Egészségbiztosítási

Alap terhére igénybe vehetõek az Ebtv. szerinti biztosítottak által.”

(2) Az R. 3. § (4) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

[Az Értékelõ Bizottság a (3) bekezdésben foglaltakon túl az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan az alábbi célokra is

nyújthat támogatást:]

„c) a beteget kísérõ személy részére az egészségügyi szolgáltató általi szállás és étkezés biztosítása, amennyiben az

az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe vehetõ lenne az Ebtv. szerinti biztosítottat kísérõ személy által (ideértve

a 14. életévét be nem töltött betegnek a külön jogszabály szerint kísérõnek nem minõsülõ szülõjét, törvényes

képviselõjét, illetve közeli hozzátartozóját).”

(3) Az R. 3. §-a a következõ (4a)–(4d) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Támogatás nyújtása az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét követõ 90 napon belül – a (4b) és

a (4c) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – utólag is engedélyezhetõ

a) a (3) és (4) bekezdés szerinti ellátásokhoz,

b) az a) pont alá nem tartozó, a 2. számú mellékletben nem szereplõ ellátásokhoz,

amennyiben az ellátás az Értékelõ Bizottság által korábban már engedélyezett egészségügyi szolgáltatás

igénybevétele során felmerült elõre nem látható körülmény miatt szükséges, és az elõzetes engedélyezésre az eset

összes körülményeire tekintettel a beteg állapotának romlása nélkül nem volt lehetõség, feltéve, hogy az e rendelet
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szerinti támogatások biztosítására a központi költségvetésben rendelkezésre álló összegnek a döntés idõpontjában

idõarányosan fel nem használt, de legfeljebb egy hónapra jutó része a támogatásra fedezetet nyújt.

(4b) A (4a) bekezdés alapján nem nyújtható utólagos támogatás, ha az elõzetesen engedélyezett ellátás során

felmerült körülmény olyan többletköltséget okozott, amit az egészségügyi szolgáltatónak a 4. § (3) bekezdése szerinti

elõzetes kalkulációban jeleznie kellett volna.

(4c) Amennyiben a (4a) bekezdés alapján igényelt támogatás olyan ellátáshoz kapcsolódik, ami az Értékelõ Bizottság

által korábban már engedélyezett egészségügyi szolgáltatás szövõdményének elhárítására irányul, abban az esetben

állapítható meg utólag támogatás, ha az adott ellátás a magyar jogszabályok alapján a biztosítottak részére az

Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható lenne.

(4d) A (4a) bekezdés szerinti utólagos kérelmet az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét követõ 30 napon belül

közvetlenül az Értékelõ Bizottsághoz kell benyújtani azzal, hogy a kérelmet benyújthatja az egészségügyi szolgáltatást

elvégzõ egészségügyi szolgáltató is, amennyiben rendelkezik érvényes finanszírozási szerzõdéssel és az egészségügyi

szolgáltatás díja nem került megtérítésre. Az utólagos kérelemnek tartalmaznia kell a végzett egészségügyi

szolgáltatásra vonatkozó tényleges adatok alapján kitöltött – 3. számú melléklet szerinti – tételes költségvetési

kalkulációt. Az utólagos kérelem tekintetében a 2. § (3) bekezdését, a (6) bekezdést, a (7) bekezdés a) és b) pontját,

a (8) bekezdés a) pontját, valamint a 4. § (2)–(4) bekezdését nem kell alkalmazni, a 2. § (2) bekezdése, illetve

a 4. § (1) bekezdése alapján pedig azt az egészségügyi szolgáltatót kell a kérelemben, illetve az Értékelõ Bizottság

döntésében megjelölni, amelyik a kérelem tárgyát képezõ egészségügyi szolgáltatást elvégezte.”

(4) Az R. 3. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az Értékelõ Bizottság a döntésrõl tájékoztatást küld:)

„b) a kérelmet felterjesztõ koordináló szervnek, és”

(5) Az R. 3. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A támogatott egészségügyi ellátás a (8) és a (9) bekezdés szerinti tájékoztatást követõen vehetõ igénybe, errõl

a koordináló szerv a kérelem benyújtását követõen haladéktalanul tájékoztatja a kérelmezõt.”

4. § (1) Az R. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az Értékelõ Bizottság az elõzetes egyeztetés során tájékozódik az adott egészségügyi szolgáltató

fogadókészségérõl, a felvétel idõpontjáról, az egészségügyi ellátás várható idõtartamáról és az ellátással

összefüggésben felmerülõ – a támogatás által fedezett és esetlegesen a beteg által viselendõ – költségekrõl.

(3) A felmerülõ költségekrõl való tájékoztatást a beteg magyarországi ellátását végzõ egészségügyi szolgáltató

a tervezett beavatkozások leírásával és a 3. számú melléklet szerinti tételes költségvetési kalkuláció (a továbbiakban:

tételes költségkalkuláció) benyújtásával teljesíti. A tételes költségkalkulációnak – a sugárterápia és a kemoterápia

kivételével – ki kell térnie azokra a költségekre is, amelyek a beavatkozás végzése során esetlegesen felmerülõ

körülmények miatt a tervezett költségekhez képest többletköltségként jelentkezhetnek, ide értve a beteg ellátása

során a beteg állapota miatt szükségessé váló lehetséges eltéréseket a tervezett beavatkozáshoz képest.

Az egészségügyi szolgáltató ezen kötelezettségének az Értékelõ Bizottság megkeresésének kézhezvételétõl számított

15 napon belül köteles eleget tenni.”

(2) Az R. 4. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az Értékelõ Bizottság a támogatásról szóló döntéssel egyidejûleg hagyja jóvá a tételes költségkalkulációt.”

5. § Az R. az „A támogatás elszámolása” alcímet megelõzõen a következõ 4/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A költségviselés szabályai
4/A. § (1) Amennyiben az elõzetesen engedélyezett és az 5. § (3) bekezdése szerint megállapított támogatás mértéke nem

éri el az egészségügyi szolgáltató által a tételes költségkalkulációban meghatározott és az Értékelõ Bizottság által

jóváhagyott összegnek az elvégzett ellátás után a szolgáltató által elszámolt részét, a fennmaradó összeg a beteget terheli.

(2) Amennyiben az elvégzett ellátás után a szolgáltató által elszámolt költség meghaladja a tételes

költségkalkulációban a szolgáltató által bemutatott és az Értékelõ Bizottság által jóváhagyott költségek mértékét,

a fennmaradó összeg az ellátást végzõ szolgáltatót terheli, ha a többletköltséget a szolgáltatónak a 4. § (3) bekezdése

alapján be kellett volna mutatnia az elõzetes tételes költségvetési kalkulációban.

(3) Amennyiben az elvégzett ellátás után a szolgáltató által elszámolt költség meghaladja a tételes költségkalkulációban

a szolgáltató által bemutatott és az Értékelõ Bizottság által jóváhagyott költségek mértékét, és a többletköltség elõre nem

látható, a beteg állapotával összefüggõ, az ellátás végzése során felmerülõ okból adódik, a többletköltség az ellátást

igénybevevõ beteget terheli, feltéve, hogy a (2) bekezdés nem alkalmazható és az ellátás megszakítására és az elõzetes
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engedélyezésre az eset összes körülményeire tekintettel a beteg állapotának romlása nélkül nem volt lehetõség. Az így

felmerülõ többletköltségek utólagos támogatása a 3. § (4a)–(4d) bekezdésében foglaltak szerint kérhetõ.

(4) Amennyiben a 3. § (4a) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak, de az utólagosan engedélyezett támogatás

az elõzetesen engedélyezett támogatással együtt sem éri el az elvégzett ellátás után az egészségügyi szolgáltató által

elszámolt költségek összegét, a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével a különbözet a beteget terheli.

(5) Az ellátást végzõ egészségügyi szolgáltató a költségviselés (1)–(4) bekezdés szerinti szabályairól a beteget az ellátás

igénybevételének megkezdése elõtt tájékoztatni köteles. A beteg a tájékoztatás megtörténtét és a fenti szabályok

tudomásulvételét aláírásával igazolja, amely nyilatkozat az ellátással kapcsolatban felmerülõ és az (1)–(4) bekezdésben

foglaltak szerint a beteget terhelõ költségek tekintetében kötelezettségvállalásnak minõsül. A nyilatkozat egyik eredeti

példányát csatolni kell a beteg egészségügyi dokumentációjához, másik eredeti példányát a beteg részére kell átadni.

(6) Abban az esetben, ha utólagosan kerül sor támogatás megállapítására, az egészségügyi szolgáltató köteles

haladéktalanul visszafizetni – az (1)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a beteg vagy rá tekintettel más

személy által ezt megelõzõen fizetett térítési díjnak a támogatással fedezett részét. Az egészségügyi szolgáltató

a visszafizetés tényét igazoló dokumentumot az utólagos támogatás részére történõ átutalásától számított 45 napon

belül megküldi az Értékelõ Bizottság részére. Ha az egészségügyi szolgáltató ezen kötelezettségének 45 napon belül

nem tesz eleget, az Értékelõ Bizottság hiánypótlásra felhívja az egészségügyi szolgáltatót. Ha a hiánypótlásra

felhívástól számított 15 nap eredménytelenül telik el, az egészségügyi szolgáltató köteles a számára átutalt

támogatásnak a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszafizetni az OEP részére, az OEP pedig a beteg

részére kifizeti a befizetett és számlával igazolt térítési díj erejéig a támogatást.

(7) A kérelemhez csatolt egészségügyi dokumentáción túl az Értékelõ Bizottság döntéséhez szükséges további

vizsgálatok költségeit abban az esetben is meg kell téríteni – az 5. § (3) bekezdésében meghatározott összeg erejéig –

az e rendelet szerinti támogatások fedezetéül a központi költségvetésben rendelkezésre álló összeg terhére,

ha az Értékelõ Bizottság a támogatás tárgyában elutasító döntést hoz.”

6. § (1) Az R. 5. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti jelentés a 4. § (3) bekezdése alapján benyújtott tételes költségkalkuláció és az annak

alapján az Értékelõ Bizottság által hozott jóváhagyó döntésben rögzített adatok vonatkozásában a tételes

költségkalkulációban és a bizottsági döntésben szereplõkhöz képest eltérõ tartalmú adatot kizárólag abban az

esetben tartalmazhat, ha az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során olyan, elõre nem látható körülmény merült fel,

amely következtében a költségkalkulációban és a bizottsági döntésben szereplõhöz képest részben vagy egészben

más vagy több ellátást, illetve szolgáltatást kellett nyújtani.”

(2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ellátást elvégzõ egészségügyi szolgáltató az ellátás után az (1) és az (1a) bekezdésben foglaltak szerinti jelentés

alapján a 3. § (1) bekezdése szerint elõzetesen engedélyezett, illetve a 3. § (4a)–(4d) bekezdése szerint utólagosan

jóváhagyott támogatásra jogosult, melynek mértéke legfeljebb

a) az aktív fekvõbeteg-szakellátás tekintetében a külön jogszabály szerinti homogén betegségcsoport (HBCs) súlyszáma és

az aktív fekvõbeteg-szakellátás teljesítményegységének mindenkori forintértéke alapján számított összeg 100%-a,

b) a járóbeteg-szakellátás tekintetében a külön jogszabály szerinti eljárás (járóbeteg-szakellátási tevékenység)

pontszáma és a járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének mindenkori forintértéke alapján számított összeg

100%-a

lehet, azzal, hogy az ellátáshoz nyújtott támogatás az e rendelet szerinti támogatások biztosítására a központi

költségvetésben rendelkezésre álló összegnek a döntés idõpontjában idõarányosan fel nem használt, de legfeljebb

egy hónapra jutó részét nem haladhatja meg.”

(3) Az R. 5. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Abban az esetben, ha az (1), illetve (1a) bekezdésben foglaltak szerint elszámolt ellátás költsége nem éri el

az elõzetesen engedélyezett támogatás összegét, a ténylegesen kifizetésre kerülõ támogatás – a (3) bekezdésben

foglaltak figyelembevételével – nem haladhatja meg az elszámolt ellátás költségét.”

7. § Az R. a következõ 7. §-sal egészül ki:

„7. § (1) A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM

rendelet módosításáról szóló 9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését követõ

30 napon belül – a nemzetpolitikáért felelõs miniszter tájékoztatása alapján – a Minisztérium a honlapján közzéteszi

a koordináló szervek nevét, elérhetõségét, ügyfélfogadási idejét.
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(2) A Módr.-ben foglaltak nem érintik a Módr. hatálybalépését megelõzõen benyújtott kérelmeket és az azok alapján

elindult eljárásokat.”

8. § (1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

9. § Az R.

a) 1. § (3) bekezdésében az „Az Értékelõ Bizottság” szövegrész helyébe az „A (4) bekezdés szerinti Értékelõ Bizottság”

szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az „a kérelmezõ beteg” szövegrész helyébe az „a beteg” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében az „az egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,

d) 3. § (8) bekezdés a) pontjában az „az ellátásra szoruló személynek” szövegrész helyébe az „a betegnek” szöveg,

e) 3. § (9) bekezdésében az „az ellátásra szoruló személyt” szövegrész helyébe az „a beteget” szöveg,

f) 3. § (9) bekezdésében az „a rászoruló személy” szövegrész helyébe az „a beteg” szöveg,

g) 4. § (4) bekezdésében az „Az elõzetes költségvetés” szövegrész helyébe az „A tételes költségkalkuláció” szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az R.

a) 3. § (1) bekezdésében az „A támogatásról szóló döntést az Értékelõ Bizottság a kérelem benyújtásától számított

legfeljebb 60 napon belül hozza meg.” szövegrész,

b) 3. § (6) bekezdése,

c) 4. § (5) bekezdése,

d) 5. § (2) bekezdése.

11. § Ez a rendelet 2012. július 15-én lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

1. melléklet a 9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelethez

Az R. 1. számú melléklet „Formanyomtatvány” részében az „Iroda tölti ki!” szövegrész helyébe az „A Koordináló Szerv

tölti ki!” szöveg lép.

2. melléklet a 9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelethez

„2. számú melléklet az 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

A határon túli magyarok részére az alábbiakban felsorolt magyarországi ellátások támogatására kerülhet sor:

a) daganatos megbetegedések mûtéti megoldása a szükséges implantátumok alkalmazásával együtt,

a sugárterápia és kemoterápia nélkül,

b) az idegrendszer organikus betegségeinek ellátása és idegsebészeti beavatkozások,

c) szemészeti mûtéti beavatkozások,

d) a fül speciális mûtéti beavatkozásai,

e) szájpadhasadék mûtéti korrekciója,

f) gége-garat speciális mûtéti beavatkozásai,

g) nyelõcsõ elváltozások mûtéti beavatkozásai,
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h) emésztõrendszer fejlõdési rendellenességeinek mûtéti megoldása,

i) mellkas- és gerinc deformitások mûtéti megoldása,

j) mozgásszervek: a traumás csonttörés esetén a szakmailag indokolt további korrekciós mûtétek végzése,

k) keringési rendszer veleszületett rendellenességeinek mûtéti beavatkozásai,

l) szív ingerképzési és vezetési zavarok gyógyszeres és pacemakeres kezelése,

m) csont-ízületi fejlõdési rendellenességek mûtéti ellátása,

n) húgyivarszervek fejlõdési rendellenességeinek, illetve egyéb elváltozásainak mûtéti ellátása,

o) a szöveti transzplantációk közül a szaruhártya átültetés,

p) magas kockázatú terhességek, illetve a terhespatológiai esetek diagnosztikája, szükség szerinti gondozása,

kezelése,

q) a beavatkozást követõ hazaszállítás költségeinek határig történõ biztosítása,

r) az a)–p) pont szerinti kórképek megállapítására irányuló, a beteg lakóhelye szerinti országban megkezdett

diagnosztika kiegészítése a magyarországi szakmai irányelveknek megfelelõen,

s) az a)–p) pont szerinti – e rendelet alapján engedélyezett és támogatott – ellátásokhoz kapcsolódó, szakmai

irányelvek alapján indokolt kontroll végzése.”
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3. melléklet a 9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelethez

„3. számú melléklet az 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

ADATLAP

a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásához szükséges tételes költségvetési kalkulációról

Az adatlap kitöltésének oka:

Az ellátást nyújtó intézmény adatai:

1. A kórház neve:

2. Osztály neve:

3. Osztály azonosítója:

Az ellátást igénybevevõ beteg adatai:

4. A beteg neve:

5. A beteg neme:

6. Anyja neve:

7. Születés dátuma:

8. Személyazonosító jel:

Az ellátás adatai:

9. Az elvégezni tervezett beavatkozások (ideértve a beavatkozás végzése során esetlegesen felmerülõ körülmények miatt a tervezett költségekhez képest többletköltségként
jelentkezhetõ, valamint a beteg ellátása során a beteg állapota miatt szükségessé váló lehetséges eltéréseket a tervezett beavatkozáshoz képest)
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Megnevezés Intézet/osztály azonosítója J N S F M A T Kód L db

–1

–2

–3

–4

–5

–6

–7

–8

–9

–10

10. A felvétel tervezett idõpontja: év hó nap

tényleges dátuma év hó nap óra perc

11. A távozás tervezett idõpontja: év hó nap

Az ellátással összefüggésben felmerülõ költségek:

12. Várható
HBCS/OENO:

13. Súlyszám/pontszám:

14. Forint érték (HUF):

15. Beültetésre/felhasználásra kerülõ eszköz (implantátum stb.) várható költsége (HUF):

16. Az ellátás összes várható költségének elõzetes kalkulációja (HUF):

17. Az összes várható költségbõl várhatóan a beteg által viselendõ rész:

Dátum: év hó nap

............................................................................
az ellátásért felelõs orvos
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Kitöltési útmutató:

Az adatlap kitöltésének oka:

A tételes költségvetési kalkuláció

B tételes költségvetési kalkuláció egészségügyi szolgáltatás nyújtása során bekövetkezett, elõre nem látható

körülmény miatti változása

1. Kórház neve

Az ellátást végzõ kórház neve

2. Osztály neve

A mezõbe az ellátást végzõ osztály neve kerül

3. Osztály azonosítója

Az ellátást végzõ kórházi osztály finanszírozási szerzõdés szerinti 9 karakteres kódja

4. A beteg neve

5. A beteg neme

1. férfi

2. nõ

6. Anyja neve

A beteg anyjának a nevét kell megadni

7. Születési dátuma

A beteg születési dátuma évezreddel és évszázaddal együtt

8. Személyazonosító jel

A személyazonosító típusának megfelelõ azonosító

9. Az elvégezni tervezett beavatkozások:

Megnevezés

Intézet/osztály azonosítója

A beavatkozást végzõ osztály finanszírozási szerzõdés szerinti 9 karakteres kódja. Ha a kúraszerû onkológiai ellátás

a szakmai szabályok alapján a beteg otthonában történik, akkor az elsõ négy karakter az ellátásért felelõs intézet kódja,

a többi karakter nulla

Beavatkozás jellege (J)

A támogatott ellátás betegségcsoportja az alábbiak szerint:

1. daganatos megbetegedések mûtéti ellátása

2. daganatos megbetegedések mûtéti kezeléséhez szükséges implantátumok alkalmazása

3. az idegrendszer organikus betegségeinek ellátása és idegsebészeti beavatkozások

4. szemészeti mûtéti beavatkozások

5. fül speciális mûtéti beavatkozásai

6. szájpadhasadék mûtéti korrekciója

7. gége-garat speciális mûtéti beavatkozásai

8. nyelõcsõ elváltozások mûtéti beavatkozásai

9. emésztõrendszer fejlõdési rendellenességeinek mûtéti ellátása

10. mellkas- és gerinc deformitások mûtéti ellátása

11. mozgásszervek: traumás csonttörés esetén a szakmailag indokolt további korrekciós mûtét

12. keringési rendszer veleszületett rendellenességeinek mûtéti beavatkozásai

13. szív ingerképzési és vezetési zavarok gyógyszeres és pacemakeres kezelése

14. csont-ízületi fejlõdési rendellenességek mûtéti ellátása

15. húgyivarszervek fejlõdési rendellenességeinek, illetve egyéb elváltozásainak mûtéti ellátása

16. szaruhártya átültetés

17. magas kockázatú terhességek, illetve a terhespatológiai esetek diagnosztikája, szükség szerinti gondozása,

kezelése
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18. az 1–17. pont szerinti kórképek megállapítására irányuló, a beteg lakóhelye szerinti országban megkezdett

diagnosztika kiegészítése a magyarországi szakmai irányelveknek megfelelõen

19. az 1–17. pont szerinti – e rendelet alapján engedélyezett és támogatott – ellátásokhoz kapcsolódó, szakmai

irányelvek alapján indokolt kontroll végzése

Nosocomiális környezet (N)

0. nem értelmezhetõ

A. aszeptikus környezet

C. szeptikus környezet

Sebgyógyulás (S)

1. sebgyógyulás per primam intentionem

2. nem fertõzött seroma, haematoma

3. sebgennyesedés

4. varrat insufficientia

5. folyamatban levõ, zavartalanul gyógyuló seb elbocsátáskor

Nosocomiális fertõzés (F)

1. nosocomiális fertõzés nem volt

2. nosocomiális fertõzés történt

Beavatkozás minõsítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M)

1. adjuváns beavatkozás

2. elsõ vonalbeli kezelés

3. másod vonalbeli kezelés

4. harmad vonalbeli kezelés

5. reoperáció

Anesztézia technikája (A)

OENO kódok

Beavatkozás típusa (T)

1. a kórházi ápolást indokló fõdiagnózis miatt végzett beavatkozás

2. a kórházi ápolást indokló fõdiagnózis miatti további beavatkozás

3. kísérõ betegség miatt végzett beavatkozás

4. szövõdmény miatt végzett beavatkozás

5. kórház által vásárolt, de tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

6. beteg által vásárolt implantátum

7. tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

8. promóciós implantátum

A. kórház által vásárolt, nem tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

B. GYEMSZI–OGYI engedély alapján indikáción túli gyógyszer alkalmazásával történt beavatkozás

C. tételesen finanszírozott gyógyszeres kezelés

Kód

A mûtét vagy beavatkozás OENO kódja

Oldaliság (L)

S. bal oldali beavatkozás

D. jobb oldali beavatkozás

U. mindkét oldalon végzett beavatkozás

N. az oldaliság nem értelmezhetõ

db

Az elvégzett beavatkozás darabszáma
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10. A felvétel idõpontja

A felvétel tervezett dátuma (év, hó, nap pontossággal).

A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal). Az a regisztrált idõpont, amikor a felvételt végzõ orvos a beteg

felvételének szükségességérõl dönt.

11. A távozás tervezett idõpontja

A távozás tervezett dátuma (év, hó, nap pontossággal).”

Az emberi erõforrások minisztere 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelete
az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában, valamint az emberi alkalmazásra kerülõ

gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) 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) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – ,

a 7. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (4) 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) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – ,

a 8. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 9. alcím tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont ka) alpontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel

egyetértésben

a következõket rendelem el:

1. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek

társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás

vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

1. § A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási

támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló

32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 32/2004. ESZCSM rendelet) 25. §-a a következõ (6) bekezdéssel

egészül ki:

„(6) A 2. számú mellékletnek az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

szóló 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelettel megállapított EÜ100 8/a2. pontját 2012. augusztus 1-jétõl kell alkalmazni.”

2. § (1) A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § A 32/2004. ESZCSM rendelet

a) 8. § (5b) bekezdésében a „legfeljebb 5%-kal meghaladó” szövegrész helyébe a „legfeljebb 10%-kal meghaladó”

szöveg,

b) 8. § (6) bekezdés e) pontjában az „1%-ot elérte” szövegrész helyébe az „1%-ot, a 10/A. § szerinti eljárásban a 3%-ot

elérte” szöveg,

c) 10/A. § (6) bekezdésében az „az 1%-ot” szövegrész helyébe az „a 3%-ot” szöveg,

d) 2. számú mellékletében az „EÜ100 8/a.” szövegrész helyébe az „EÜ100 8/a1.” szöveg

lép.

2. A gyógyszerek minõségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeirõl szóló

39/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

4. § (1) A gyógyszerek minõségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeirõl szóló 39/2004. (IV. 26.)

ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 39/2004. ESZCSM rendelet) 1. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„b) meghatalmazott személy (Qualified Person): a gyógyszergyártási engedély jogosultja által foglalkoztatott olyan

személy, aki a gyártott tételek minõségének értékelése után azok felszabadításáért, valamint – mûködési területén –

a gyógyszerészi minõségbiztosításért felelõs.”

(2) A 39/2004. ESZCSM rendelet 1. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„c) felelõs személy (Responsible Person): a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultja által foglalkoztatott olyan

személy, aki a gyógyszerek nagykereskedelmi felszabadításáért, valamint – mûködési területén – a gyógyszerészi

minõségbiztosításért felelõs.”

5. § A 39/2004. ESZCSM rendelet 3. §-a a következõ (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Felelõs személy az lehet, aki az (1) bekezdés szerinti, a meghatalmazott személyre vonatkozó feltételeknek

megfelel.
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(7) A felelõs személynek az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen igazolnia kell, hogy legalább egyéves gyakorlati

tapasztalatot szerzett egy vagy több gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó szervezetnél

a gyógyszerkészítmények és hatóanyagok minõségbiztosításában.

(8) A gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultja köteles a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély iránti

kérelem benyújtásakor a felelõs személy jelölt adatait a kérelmében megjelölni. Ha a jelölt eleget tesz az e rendelet

által elõírt követelményeknek, a GYEMSZI a képzettséget igazoló dokumentumok alapján a gyógyszer-

nagykereskedelmi engedély kiadása vagy módosítása iránt indult eljárás során, a gyógyszerekkel folytatott

nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet 5. § (1) bekezdés

d) pontjában meghatározott személyi feltételt teljesítettnek tekinti.

(9) A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl szóló 53/2004. (VI. 2.)

ESZCSM rendelet 1. számú melléklet 3. pontja szerinti orvosi gázok esetén felelõs személy lehet az a vegyészi vagy

vegyészmérnöki végzettségû személy is, aki az (1) bekezdés a)–l) pontjában felsorolt alaptantárgyak vonatkozásában

elméleti és gyakorlati képzésben nem részesült.”

6. § A 39/2004. ESZCSM rendelet 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A felelõs személy

a) gondoskodik arról, hogy a gyógyszerkészítmények minden gyártási tételét a hatályos jogszabályokban elõírtaknak

megfelelõen és a forgalomba hozatali engedély követelményeivel összhangban kezeljék és forgalmazzák,

b) bizonylattal, vagy ezzel egyenértékû, erre a célra szolgáló dokumentummal igazolja, hogy mindegyik gyártási tétel

megfelel az a) pontban elõírtaknak,

c) gondoskodik az egyes mûveletek végrehajtásának megfelelõ dokumentáció naprakész vezetésérõl, továbbá

megõrzésérõl a gyártási tétel kezelését vagy forgalmazását követõ öt évig, és ezt az ellenõrzésre jogosult hatóságok

képviselõinek kérésére rendelkezésükre bocsátja.”

7. § A 39/2004. ESZCSM rendelet 5. §-a a következõ (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Azt a meghatalmazott személyt, aki a gyártási engedély alapján nem jogosult gyógyszerkészítmények

felszabadítására, a GYEMSZI a gyártási tevékenység jellege alapján mentesítheti a 3. § (1)–(2) bekezdésében

meghatározott követelmények alól. Az ilyen módon jóváhagyott meghatalmazott személy gyakorlati tapasztalata

nem minõsül a 3. § (2) bekezdésben foglalt tapasztalat-szerzésnek abban az esetben, ha a meghatalmazott személyt

olyan gyártási tevékenységhez kívánják jóváhagyásra bejelenteni, mely gyártási engedély alapján a meghatalmazott

személy gyógyszerkészítmények felszabadítására lesz jogosult.

(4b) A 3. § (2) bekezdésében foglalt tapasztalatszerzésnek csak olyan gyakorlat ismerhetõ el, amelyet a jóváhagyásra

irányuló kérelemben megjelölt gyártási tevékenységet gyakorolva szereztek.”

8. § A 39/2004. ESZCSM rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek (a továbbiakban: OGYI)” szövegrész helyébe

az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetnek (a továbbiakban: GYEMSZI)”

szöveg, az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a „meghatalmazott személy” szövegrész helyébe a „meghatalmazott és felelõs személy”

szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a 39/2004. ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdése.

3. Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

10. § (1) Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet

(a továbbiakban: 44/2004. ESZCSM rendelet) 11. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdéstõl eltérõen az orvos injekciós, depot injekciós készítménybõl a gyári csomagolástól,

csomagolásoktól eltérõ mennyiséget is rendelhet.”
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(2) A 44/2004. ESZCSM rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az orvos a (4) bekezdés szerinti gyógyszerrendelés indokát a beteg nyilvántartásában ellenõrizhetõ módon

feltünteti és a vényre rávezeti, hogy a rendelt gyógyszer mely idõtartamra elegendõ.”

11. § A 44/2004. ESZCSM rendelet 15. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Amennyiben a beteg nem ért egyet az (1) bekezdésben meghatározott helyettesítéssel, és a referenciagyógyszer

vagy a preferált referencia ársávba tartozó gyógyszer helyett más gyógyszer kiadását választotta, a hatóanyag alapú fix

csoportok esetében a gyógyszerek térítési díját tartalmazó nyugta kiadásával együtt nyomtatott formában

tájékoztatni kell a gyógyszert kiváltó személyt a kiváltott gyógyszer napi terápiás egységével megegyezõ mennyiségû

ki nem váltott referencia gyógyszer térítési díjáról.”

4. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl szóló

53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosítása

12. § A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM

rendelet (a továbbiakban: 53/2004. ESZCSM rendelet) 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„a) felszabadítás: a beérkezett gyógyszer nagykereskedelmi felszabadítása, azaz az a tevékenység, amely során

a gyógyszer minõségét gyógyszer gyártási engedéllyel rendelkezõ szervezet minõségbiztosítás érdekében

meghatalmazott személye által kibocsátott felszabadítási – gyógyszeranyag esetén minõségi – bizonylat alapján

a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosító engedély jogosultjának (a továbbiakban:

nagykereskedõ) minõségbiztosításért felelõs személye (a továbbiakban: felelõs személy) értékelte és megállapította,

hogy a termék

aa) az elõírt minõségnek és az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és

felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról

szóló 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében vagy

ab) valamely tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósága által kiadott forgalomba hozatali

engedélynek

megfelel;”

13. § Az 53/2004. ESZCSM rendelet a következõ 17. §-sal egészül ki:

„17. § Amennyiben a párhuzamos importengedélyében foglalt címkeszöveg és betegtájékoztató a Magyarországon

hatályos forgalomba hozatali engedélyben meghatározott címkeszövegtõl és betegtájékoztatótól eltérõ,

a párhuzamos importõrnek be kell nyújtania a GYEMSZI-nek a Magyarországon hatályos forgalomba hozatali

engedélyben meghatározott címkeszövegnek, illetve betegtájékoztatónak megfelelõ változatát.”

14. § Az 53/2004. ESZCSM rendelet

a) 2. § (2) bekezdés d) és l) pontjában, valamint 20. §-ában a „gyógyszerek minõségbiztosítása érdekében

meghatalmazott” szövegrész helyébe a „felelõs” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 6. § (3) bekezdés d) pontjában, 7. § (2) bekezdésében, 8. §

(1)–(2) bekezdésében, valamint 2. számú melléklet 15. pontjában a „minõségbiztosítás érdekében

meghatalmazott” szövegrész helyébe a „felelõs” szöveg

lép.

5. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeirõl szóló

44/2005. (X. 19.) EüM rendelet módosítása

15. § (1) Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeirõl szóló 44/2005. (X. 19.) EüM

rendelet (a továbbiakban: 44/2005. EüM rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Gyógyszernek a Gytv. 4/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti behozatala esetén a kutatást végzõ

a) a behozatalt megelõzõen a GYEMSZI részére bejelenti:

aa) nevét, székhelyét, telefonszámát,

ab) a gyógyszer kutatási célú felhasználásáért felelõs személy nevét, lakcímét,
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ac) a behozni kívánt gyógyszer Gytv. 1. § 13. és 14. pontja szerinti nevét, kiszerelését, hatáserõsségét és

gyógyszerformáját, továbbá mennyiségét, valamint

ad) a kutatás célját;

b) a kutatás befejezését követõen haladéktalanul a GYEMSZI részére bejelenti

ba) a kutatás befejezésének napját,

bb) a kutatáshoz felhasznált és a kutatás befejezését követõen megsemmisített gyógyszer nevét, kiszerelését,

hatáserõsségét és gyógyszerformáját, továbbá mennyiségét.”

(2) A 44/2005. EüM rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A GYEMSZI az (1) bekezdésben szereplõ szakmai feltételeknek való megfelelés biztosítására a honlapján közzéteszi

az Európai Bizottság által e célból kiadott „Útmutató a gyógyszerek és vizsgálati gyógyszerek helyes gyógyszergyártási

gyakorlatához” címû részletes iránymutatást és ennek módosításait.”

16. § A 44/2005. EüM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)” szövegrész helyébe az

„a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében az „az OGYI-hoz” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-hez” szöveg,

c) 3. § e) pontjában az „az OGYI-nak” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-nek” szöveg,

d) 5. § (1), valamint (3) és (4) bekezdésében az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg,

e) 5. § (2) bekezdésében az „Az OGYI” szövegrész helyébe az „A GYEMSZI” szöveg,

f) 1. melléklet „Hatósági ellenõrzések” alcímében az „az OGYI” szövegrészek helyébe az „a GYEMSZI” szöveg,

g) 1. melléklet „A forgalomba hozatali engedélyben foglaltak betartása” alcímében az „az OGYI” szövegrészek

helyébe az „a GYEMSZI” szöveg, az „az OGYI-hoz” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-hez” szöveg,

h) 1. melléklet „Minõség-ellenõrzés” alcímében az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg, az „Az OGYI”

szövegrész helyébe az „A GYEMSZI” szöveg,

i) 1. melléklet „Panaszok, forgalomból való kivonás és vészhelyzeti kódfeltörés” alcímében az „az OGYI-t”

szövegrészek helyébe az „a GYEMSZI-t” szöveg

lép.

17. § A 44/2005. EüM rendelet 2. mellékletében a „telephely(ek)” szövegrész helyébe a „telephely” szöveg,

a „telephely(ek)en” szövegrész helyébe a „telephelyen” szöveg lép.

18. § Hatályát veszti a 44/2005. EüM rendelet 2. § (3) bekezdés e) és f) pontja.

19. § A 44/2005. EüM rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. A társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerek kereskedelmi árrésérõl szóló

5/2007. (I. 24.) EüM rendelet módosítása

20. § (1) A társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerek kereskedelmi árrésérõl szóló 5/2007. (I. 24.) EüM

rendelet (a továbbiakban: 5/2007. EüM rendelet) 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt táblázat helyébe a következõ

rendelkezés lép:

[A gyógyszer legmagasabb nagykereskedelmi árrése a termelõi (import beszerzési) ár függvényében

forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ gyógyszerek, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerint forgalomba

hozatalra, illetve egyedi felhasználásra engedélyezett gyógyszerek esetében a következõ táblázat vonatkozó termelõi

(import beszerzési) ár sorához tartozó százalékos mérték, illetve forintösszeg:]

„

Termelõi
(import beszerzési) ár

(Ft)

Nagykereskedelmi árrés a termelõi
(import beszerzési) ár százalékában

0–500 8%

501–1000 6,5%, de minimum 40 Ft

1001–2000 5%, de minimum 65 Ft

2001– 4,4%, de minimum 100 Ft
”
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(2) Az 5/2007. EüM rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt táblázat helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A gyógyszer legmagasabb kiskereskedelmi árrése az (1) bekezdés szerinti árrést magába foglaló nagykereskedelmi eladási

ár függvényében

az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt gyógyszerek esetében a következõ táblázat vonatkozó nagykereskedelmi eladási ár

sorához tartozó százalékos mérték, illetve forintösszeg:]

„

Nagykereskedelmi ár
(Ft)

Árrés
(%, Ft)

Fogyasztói ár
(Ft)

0–500 27% 0–636

501–590 136 Ft 637–726

591–1500 23% 727–1845

1501–1737 345 Ft 1846–2082

1738–3500 20% 2086–4200

3501–3911 700 Ft 4201–4611

3912–5500 18% 4616–6490

5501– 990 Ft 6491–
”

21. § Az 5/2007. EüM rendelet a következõ 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § Az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2012. (VII. 19.)

EMMI rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdés b) pontjában és 2. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt táblázat

rendelkezéseit 2012. augusztus 1-jétõl kell alkalmazni, azzal, hogy 2012. augusztus 1-jéig a legmagasabb

nagykereskedelmi árrés és a legmagasabb kiskereskedelmi árrés vonatkozásában az egyes gyógyszerészeti és

orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelet hatálybalépését

megelõzõen hatályos rendelkezések alkalmazandók.”

7. A biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével

kapcsolatos igazgatási szolgáltatásokért fizetendõ díjakról szóló 21/2007. (V. 8.) EüM rendelet módosítása

22. § A biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási

szolgáltatásokért fizetendõ díjakról szóló 21/2007. (V. 8.) EüM rendelet (a továbbiakban: 21/2007. EüM rendelet)

a) 1. §-ában az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)” szövegrész helyébe az

„a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az „az OGYI” szövegrészek helyébe az „a GYEMSZI” szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében az „OGYI” szövegrész helyébe a „GYEMSZI” szöveg,

d) 3. § (2) és (3) bekezdésében az „az OGYI-t” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-t” szöveg

lép.

23. § A 21/2007. EüM rendelet 2. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére,

az ismertetõi tevékenységet végzõ személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati

segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó

részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

24. § Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetõi

tevékenységet végzõ személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos,

fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet

7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Gyógyszerbõl és egyszer használatos gyógyászati segédeszközbõl – gyógyszerenként, illetve gyógyászati

segédeszközönként – a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére, használatának betanítására és

forgalmazására jogosultanként térítésmentes mintaként évente legfeljebb két csomagolási egység adható azzal, hogy

gyógyászati segédeszköz esetén a két csomagolási egység az egy hónapra szükséges mennyiséget nem haladhatja

14. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5867



meg. 0%-osnál magasabb támogatási kategóriába tartozó gyógyszerbõl, valamint támogatással rendelhetõ

gyógyászati segédeszközbõl a gyógyszer és egyszer használatos gyógyászati segédeszköz magyarországi

értékesítésének megkezdését követõ év vége után térítésmentes minta nem adható.”

9. Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosítása

25. § Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: 4/2009. EüM rendelet) 2. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) E rendelet alkalmazásában orvostechnikai eszköz (a továbbiakban: eszköz) az egészségügyrõl szóló 1997. évi

CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § h) pont ha)–hd) alpontjában meghatározott eszköz.

(2) Orvostechnikai eszköznek kell tekinteni

a) az élettelen állati eredetû szövet vagy sejt felhasználásával készült eszközt;

b) a gyógyszernek minõsülõ készítmény beadására szolgáló eszközt;

c) azt az eszközt, melynek szerves része olyan, önmagában alkalmazva gyógyszernek minõsülõ anyag, amely

az eszközt kiegészítve hat az emberi testre;

d) azt az eszközt, melynek szerves része olyan humán vérbõl vagy humán plazmából származó, önmagában

alkalmazva gyógyszer alkotóelemnek vagy gyógyszernek minõsülõ anyag, amely az eszközt kiegészítve hat az emberi

testre (a továbbiakban: humán vérszármazék),

amennyiben annak rendeltetési célja megfelel az Eütv. 3. § h) pont ha)–hd) alpontjában foglaltaknak.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti, szarvasmarha, juh és kecske fajokból, valamint szarvasból, jávorszarvasból,

nercbõl és macskafélékbõl származó szövetek felhasználásával készült eszközök esetében az egyes állati eredetû

szövetek felhasználásával gyártott orvostechnikai eszközökrõl szóló 52/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendeletben

meghatározott követelményeket is alkalmazni kell.

(4) A (2) bekezdés c)–d) pontja szerinti eszközök esetében e rendelet mellett a Gytv. rendelkezéseit kell alkalmazni

a gyógyszerek vonatkozásában.

(5) Egy adott termék eszköznek minõsülése kérdésében – kétség esetén – az Egészségügyi Engedélyezési és

Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) határozatban dönt.”

26. § A 4/2009. EüM rendelet

a) 1. § (2) bekezdés e) pontjában az „az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot

szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény szerint” szövegrész helyébe az „az emberi

alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló

2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) szerint” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés f) pontjában az „az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot

szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény” szövegrész helyébe az „a Gytv.” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés 1. pontjában a „2. § (1) bekezdés a) pontja alá” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdése alá”

szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében az „az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény” szövegrész helyébe az „az Eütv.”

szöveg,

e) 12. § (5) bekezdés c) pontjában a „2. § (1) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdésében”

szöveg,

f) 1. melléklet „A.” II. rész 7. pont 7.4. alpontjában és a „B.” II. rész 10. pontjában az „az emberi alkalmazásra kerülõ

gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény”

szövegrész helyébe az „a Gytv.” szöveg

lép.

10. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérõl és az orvosok gyógyszerrendelése

értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

27. § A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérõl és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes

szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. melléklet II. rész

a) 1. pont 1.2. alpontjában a „34,27 Ft” szövegrész helyébe a „27,22 Ft” szöveg,

b) 2. pont 2.2. alpontjában a „16,35 Ft” szövegrész helyébe a „15,59 Ft” szöveg,
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c) 3. pont 3.2. alpontjában a „23,45 Ft” szövegrész helyébe a „22,22 Ft” szöveg,

d) 4. pont 4.2. alpontjában a „67,87 Ft” szövegrész helyébe a „45,14 Ft” szöveg

lép.

11. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelethez
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1. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklete a következő EÜ100 8/a2. ponttal egészül ki: 
 

„EÜ100 8/a2. 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 

- Kizárólag szekunder profilaxisban, amennyiben a megelőző kemoterápiás ciklusban grade 3-4-es 
fokozatú neutropéniához társulóan az alábbiak közül valamelyik neutropéniás komplikáció 
következett be: 

- neutropénia miatti antibiotikus vagy antimikotikus kezelés; 
- neutropénia miatti hospitalizáció; 
- neutropénia miatti dózishalasztás vagy dóziscsökkentés; 
- febrilis neutropénia. 

 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE 

VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY:  SZAKKÉPESÍTÉS:  JOGOSULTSÁG: 
 Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel 
rendelkező járóbeteg szakrendelés  

 Haematológia  írhat 

 Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel 
rendelkező járóbeteg szakrendelés  

 Klinikai onkológia  írhat 

 Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel 
rendelkező járóbeteg szakrendelés  

 Sugártherápia  írhat 

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) 
R72” 
 

2. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 23/a. pontjában az „A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ 
ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK” 
rész az „ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)” szövegrészt 
megelőzően a következő sorral egészül ki: 
 
„Kijelölt intézmény Trópusi betegségek    írhat” 
 
3. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 23/b. pontjában az „A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ 
ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK” 
rész az „ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)” szövegrészt 
megelőzően a következő sorral egészül ki: 
 
„Kijelölt intézmény Trópusi betegségek    írhat” 
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4. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 37/b. pontjában a Kijelölt intézmények 
táblázata a következő sorokkal egészül ki: 
 

(Város  Intézmény neve) 

„Budapest Magyar Honvédség Honvédkórház  

Budapest Uzsoki Utcai Kórház 

Veszprém Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.” 
 
5. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 37/c. pontjában a Kijelölt intézmények 
táblázata a következő sorokkal egészül ki: 
 
 

(Város  Intézmény neve) 

„Budapest Magyar Honvédség Honvédkórház 

Budapest Uzsoki Utcai Kórház 

Veszprém Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.” 
 

 
6. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 41. pontjában a Kijelölt intézmények 
táblázata a következő sorokkal egészül ki: 
 
 

(Város  Intézmény neve) 

„Budapest Magyar Honvédség Honvédkórház  

Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház  

Veszprém Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház  Nonprofit Zrt. 

Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház” 
 
 

 
7. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 53. pontjában a Kijelölt intézmények 
táblázata a következő sorral egészül ki: 
 
 

(Város  Intézmény neve) 

„Székesfehérvá
 

Fejér Megyei Szent György Kórház” 

 
 
 
 



2. melléklet a 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelethez
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1. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ50 3/a. pontjában az „A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS 
A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK” 
rész az „ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)” szövegrészt 
megelőzően a következő sorokkal egészül ki: 
 
„Megkötés nélkül Neurológia   javaslatra írhat 
Megkötés nélkül Pszichiátria    javaslatra írhat 
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap” 
 
2. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ50 3/b. pontjában az „A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS 
A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK” 
rész az „ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)” szövegrészt 
megelőzően a következő sorokkal egészül ki: 
 
„Megkötés nélkül Neurológia   javaslatra írhat 
Megkötés nélkül Pszichiátria    javaslatra írhat 
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap” 
 
 
 
3. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 18. pontjában a Kijelölt intézmények táblázata 
a következő sorral egészül ki: 
 

(Város  Intézmény neve) 

„Budapest Humán Reprodukciós Intézet Kft.” 
 

4. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ90 10. pontjában a „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
- Koleszterin-epekövek oldása az epehólyagban. 
- Primer biliaris cirrhosis tüneti kezelése, amennyiben dekompenzált májcirrózis nem áll fenn.” 

 
 
 

 



3. melléklet a 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelethez

„3. melléklet a 44/2005. (X. 19.) EüM rendelethez
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Gyógyszerformák és tevékenységek megnevezése, amelyekre gyógyszergyártási engedély 

kérhető 

 

KÉRELMEZETT TEVÉKENYSÉG / REQUESTED OPERATIONS 

 

Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek / Human Medicinal Products  
 Gyógyszergyártás (lásd 1. szakasz) / Manufacturing Operations of medicinal products 

(according to Part 1) 
 Gyógyszer import (lásd 2. szakasz) / Importation of Medicinal Products

2) 
 

Emberi felhasználásra szánt klinikai vizsgálati készítmények / Human Investigational Medicinal 
Products 

 Klinikai vizsgálati készítmények gyártása (lásd 3. szakasz) / Manufacturing 
Operations of Investigational Medicinal Products (according to Part 3) 

 Klinikai vizsgálati készítmények importja (lásd 4. szakasz) / Importation of 
Investigational Medicinal Products (according to Part 4) 

 

 
1. szakasz – GYÓGYSZERGYÁRTÁS / Part 1 – MANUFACTURING OPERATIONS 

 
Megjegyzés / Comment: abban az esetben, ha az alábbiakban megjelölt gyógyszerformák különleges 
gyártási körülményeket igényelnek (pl. radiofarmakonok, penicillinek, szulfonamidok, 
citosztatikumok, cefalosporinok, hormonhatású, és egyéb veszélyes anyagok), ezt kérjük a vonatkozó 
megjegyzés rovatban feltüntetni (1. és 3. szakasz valamennyi pontjára érvényes, kivéve az 1.5.2 és 1.6 
pontot) / Indicate if the company is engaged in manufacture of products with special requirements, e.g 
radiopharmaceuticals, products containing penicillines, sulphonamides, cytostatics, cepalosporines, 
substances with hormonal activity or other  potentially hazardous active ingredients this should be stated 
under the relevant product type and dosage form any dosage form listed below (high containment 
products, citotoxics, antibiotics, etc.). Applicable to all sections of Part 1 and 3, apart from sections 1.5.2 
and 1.6. 
 

1.1 Steril gyógyszerek / Sterile products  

 1.1.1 Aszeptikusan előállítottak (gyógyszerformák listája) / Aseptically prepared (List of 
dosage forms) 

1.1.1.1 Nagy térfogatú folyadékok / Large volume liquids    
 

1.1.1.2 Liofilizátumok / Lyophilisates    
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1.1.1.3 Félszilárd gyógyszerformák / Semi-solids    
 

1.1.1.4 Kis térfogatú folyadékok / Small volume liquids    
 

1.1.1.5 Szilárd gyógyszerformák és implantátumok / Solids and implants    
 

1.1.1.6 Egyéb aszeptikusan gyártott gyógyszerek / Other aseptically prepared products
    

 
 
    ……………………………………………………………………………..…… 
Megjegyzés / Comment:   
 

    ……………………………………………………………………………..…… 
 

 1.1.2 Végsterilezett (gyógyszerformák listája) / Terminally sterilised 

1.1.2.1 Nagy térfogatú folyadékok / Large volume liquids    
 

1.1.2.2 Félszilárd gyógyszerformák / Semi-solids    
 

1.1.2.3 Kis térfogatú folyadékok / Small volume liquids    
 

1.1.2.4 Szilárd gyógyszerformák és implantátumok / Solids and implants    
 

1.1.2.5 Egyéb végsterilezett gyógyszerek / Other terminally sterilised prepared products    
 

 
    ……………………………………………………………………………..…… 
Megjegyzés / Comment:   
 

    ……………………………………………………………………………..…… 
 

 1.1.3 Csak felszabadítás / Batch certification only    
 

1.2 Nem steril gyógyszerek / Non-sterile products 

 1.2.1  Nem steril gyógyszerek (gyógyszerformák listája) / Non-sterile products 
1.2.1.1 Kemény kapszulák / Capsules, hard shell    

 

1.2.1.2 Lágykapszulák / Capsules, soft shell    
 

1.2.1.3 Rágótabletták / Chewing gums    
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1.2.1.4 Folyadékok külső használatra / Liquids for external use    
 

1.2.1.5 Folyadékok belső használatra / Liquids for internal use    
 

1.2.1.6 Orvosi gázok / Medicinal gases    
 

1.2.1.7 Egyéb szilárd gyógyszerformák / Other solid dosage forms    
 

1.2.1.8 Aeroszolok / Pressurised preparations    
 

1.2.1.9 Radioaktív izotópgenerátorok / Radionuclide generators    
 

1.2.1.10 Félszilárd gyógyszerformák / Semi-solids    
 

1.2.1.11 Kúpok / Suppositories    
 

1.2.1.12 Tabletták / Tablets    
 

1.2.1.13 Transzdermális tapaszok / Transdermal patches    
 

1.2.1.14 Egyéb nem steril gyógyszerek / Other non-sterile medicinal products    
 

 
    ……………………………………………………………………………..…… 
 
Megjegyzés / Comment:   
 

    ……………………………………………………………………………..…… 
 
 

 1.2.2 Csak felszabadítás / Batch Certification only    
 

1.3 Biológiai gyógyszerek / Biological medicinal products 

 1.3.1  Biológiai gyógyszerek (termék típusok) / Biological medicinal products (list of product 
types)  

1.3.1.1 Vérkészítmények / Blood products    
 

1.3.1.2 Immunológiai termékek / Immunological products    
 

1.3.1.3 Sejtterápiás termékek / Cell therapy products    
 

1.3.1.4 Génterápiás termékek / Gene therapy products    
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1.3.1.5 Biotechnológiai termékek / Biotechnology products    
 

1.3.1.6 Humán vagy állati eredetű, kivonással készült termékek /  
Human or animal extracted products    

 
1.3.1.7 Egyéb biológiai gyógyszerek / Other biological products    

 
 
    ……………………………………………………………………………..…… 
 
Megjegyzés / Comment:   
 

    ……………………………………………………………………………..…… 
 

 1.3.2 Csak felszabadítás (termék típusok) / Batch Certification only (list of product types) 

1.3.2.1 Vérkészítmények / Blood products    
 

1.3.2.2 Immunológiai termékek / Immunological products    
 

1.3.2.3 Sejtterápiás termékek / Cell therapy products    
 

1.3.2.4 Génterápiás termékek / Gene therapy products    
 

1.3.2.5 Biotechnológiai termékek / Biotechnology products    
 

1.3.2.6 Humán vagy állati eredetű, kivonással készült termékek /  
Human or animal extracted products    

 
1.3.2.7 Egyéb biológiai gyógyszerek / Other biological products    

 

 
    ……………………………………………………………………………..…… 
 
Megjegyzés / Comment:   
 

    ……………………………………………………………………………..…… 
 

1.4 Egyéb gyógyszerek vagy egyéb gyártási tevékenység / Other products or manufacturing 
activity 

 1.4.1 Gyártás / Manufacture of 
1.4.1.1 Növényi gyógyszerek / Herbal products    
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1.4.1.2 Homeopátiás gyógyszerek / Homeopathic products    
 

1.4.1.3 Biológiailag aktív kiindulási anyagok / Biological active starting materials    
 

1.4.1.4 Egyéb    
 

 
    ……………………………………………………………………………..…… 
 
Megjegyzés / Comment:   
 

    ……………………………………………………………………………..…… 
 

 1.4.2 Ható- és segédanyagok, végtermékek sterilizálása / Sterilisation of active 
substances/excipients/finished product 

1.4.2.1 Szűrés / Filtration    
 

1.4.2.2 Száraz hő / Dry heat    
 

1.4.2.3 Nedves hő / Moist heat    
 

1.4.2.4 Kémiai / Chemical    
 

1.4.2.5 Gamma-sugárzás / Gamma radiation    
 

1.4.2.6 Elektronnyaláb / Electron beam    
 

1.4.2.7 Egyéb / Other    
 

 
    ……………………………………………………………………………..…… 
 
Megjegyzés / Comment:   
 

    ……………………………………………………………………………..…… 
 

1.5 Csak csomagolás / Packaging only 

 1.5.1 Elsődleges csomagolás Primary packing 

1.5.1.1 Kemény kapszulák / Capsules, hard shell    
 

1.5.1.2 Lágykapszulák /Capsules, soft shell    
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1.5.1.3 Rágótabletták / Chewing gums    
 

1.5.1.4 Folyadékok külső használatra / Liquids for external use    
 

1.5.1.5 Folyadékok belső használatra / Liquids for internal use    
 

1.5.1.6 Orvosi gázok / Medicinal gases    
 

1.5.1.7 Egyéb szilárd gyógyszerformák / Other solid dosage forms    
 

1.5.1.8 Aeroszolok / Pressurised preparations    
 

1.5.1.9 Radioaktív izotópgenerátorok / Radionuclide generators    
 

1.5.1.10 Félszilárd gyógyszerformák / Semi-solids    
 

1.5.1.11 Kúpok / Suppositories    
 

1.5.1.12 Tabletták / Tablets    
 

1.5.1.13 Transzdermális tapaszok / Transdermal patches    
 

1.5.1.14 Egyéb nem steril gyógyszerek / Other non-sterile medicinal products    
 

 
    ……………………………………………………………………………..…… 
 
Megjegyzés / Comment:   
 

    ……………………………………………………………………………..…… 
 

 1.5.2 Másodlagos csomagolás / Secondary packing    
 

1.6 Minőségellenőrző vizsgálatok / Quality control testing 

 1.6.1 Mikrobiológiai vizsgálatok: sterilitás / Microbiological: sterility    
 

 1.6.2 Mikrobiológiai vizsgálatok: nem sterilitás / Microbiological: non sterility    
 

 1.6.3 Kémiai-fizikai vizsgálatok / Chemical/Physical    
 

 1.6.4 Biológiai vizsgálatok / Biological    
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2.  szakasz – GYÓGYSZER IMPORT / Part 2 – IMPORTATION OF MEDICINAL PRODUCT 
 

2.1 Import gyógyszerek minőségellenőrző vizsgálata / Quality control of imported medicinal 
product 

 2.1.1 Mikrobiológiai vizsgálatok: sterilitás / Microbiological: sterility    
 

 2.1.2 Mikrobiológiai vizsgálatok: nem sterilitás / Microbiological: non sterility    
 

 2.1.3 Kémiai-fizikai vizsgálatok / Chemical/Physical    
 

 2.1.4 Biológiai vizsgálatok / Biological    
 

2.2 Import gyógyszerek felszabadítása / Batch certification of imported medicinal products 

 2.2.1 Steril gyógyszerek / Sterile Products 
2.2.1.1 Aszeptikusan előállított / Aseptically prepared    

 
2.2.1.2 Végsterilezett / Terminally sterilised    

 

 2.2.2 Nem steril gyógyszerek / Non-sterile products    
 

 2.2.3 Biológiai gyógyszerek / Biological medicinal products 

2.2.3.1 Vérkészítmények / Blood products    
 

2.2.3.2 Immunológiai termékek / Immunological products    
 

2.2.3.3 Sejtterápiás termékek / Cell therapy products    
 

2.2.3.4 Génterápiás termékek / Gene therapy products    
 

2.2.3.5 Biotechnológiai termékek / Biotechnology products    
 

2.2.3.6 Humán vagy állati eredetű, kivonással készült termékek / 
Human or animal extracted products    

 
2.2.3.7 Egyéb biológiai gyógyszerek / Other biological products    

 
 
    ……………………………………………………………………………..…… 
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 2.2.4 Egyéb import tevékenység / Other import activities 

2.2.4.1 Radioaktív gyógyszerek/Radioaktív izotópgenerátorok / 
Radiopharmaceuticals/Radionuclide generators    

 

2.2.4.2 Orvosi gázok / Medicinal gases    
 

2.2.4.3 Növényi gyógyszerek / Herbal products    
 

2.2.4.4 Homeopátiás gyógyszerek / Homeopathic products    
 

2.2.4.5 Biológiailag aktív kiindulási anyagok / Biological active starting materials    
 

2.2.4.6 Egyéb / Other    
 

 

    ……………………………………………………………………………..…… 
 

 

 

 
3. szakasz – VIZSGÁLATI KÉSZÍTMÉNYEK GYÁRTÁSA / Part 3 – MANUFACTURING OPERATIONS 
OF INVESTIGATIONAL MEDICINAL PRODUCTS 

 

3.1 Steril vizsgálati készítmények / Sterile investigational medicinal products 

 3.1.1 Aszeptikusan előállítottak (gyógyszerformák listája) / Aseptically prepared (List of 
dosage forms) 

3.1.1.1 Nagy térfogatú folyadékok / Large volume liquids     
3.1.1.2 Liofilizátumok / Lyophilisates     
3.1.1.3 Félszilárd gyógyszerformák / Semi-solids     
3.1.1.4 Kis térfogatú folyadékok / Small volume liquids     
3.1.1.5 Szilárd gyógyszerformák és implantátumok / Solids and implants     
3.1.1.6 Egyéb aszeptikusan gyártott gyógyszerek / Other aseptically prepared products

     
 
    ……………………………………………………………………………..…… 
Megjegyzés / Comment:   
 

    ……………………………………………………………………………..…… 
 

 3.1.2 Végsterilezett (gyógyszerformák listája) / Terminally sterilised 

3.1.2.1 Nagy térfogatú folyadékok / Large volume liquids     
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3.1.2.2 Félszilárd gyógyszerformák / Semi-solids     
3.1.2.3 Kis térfogatú folyadékok / Small volume liquids     
3.1.2.4 Szilárd gyógyszerformák és implantátumok / Solids and implants     
3.1.2.5 Egyéb végsterilezett gyógyszerek / Other terminally sterilised prepared products     

 
    ……………………………………………………………………………..…… 
Megjegyzés / Comment:   
 

    ……………………………………………………………………………..…… 
 

 3.1.3 Csak felszabadítás / Batch certification only     

3.2 Nem steril vizsgálati készítmények / Non-sterile investigational medicinal products 

 3.2.1  Nem steril gyógyszerek (gyógyszerformák listája) / Non-sterile products 
3.2.1.1 Kemény kapszulák / Capsules, hard shell     

3.2.1.2 Lágykapszulák / Capsules, soft shell     

3.2.1.3 Rágótabletták / Chewing gums     

3.2.1.4 Folyadékok külső használatra / Liquids for external use     

3.2.1.5 Folyadékok belső használatra / Liquids for internal use     

3.2.1.6 Orvosi gázok / Medicinal gases     

3.2.1.7 Egyéb szilárd gyógyszerformák / Other solid dosage forms     

3.2.1.8 Aeroszolok / Pressurised preparations     

3.2.1.9 Radioaktív izotópgenerátorok / Radionuclide generators     

3.2.1.10 Félszilárd gyógyszerformák / Semi-solids     

3.2.1.11 Kúpok / Suppositories     

3.2.1.12 Tabletták / Tablets     

3.2.1.13 Transzdermális tapaszok / Transdermal patches     

3.2.1.14 Egyéb nem steril gyógyszerek / Other non-sterile medicinal products     
 
    ……………………………………………………………………………..…… 
 
Megjegyzés / Comment:   
 

    ……………………………………………………………………………..…… 
 

 3.2.2 Csak felszabadítás / Batch Certification only     

3.3 Biológiai vizsgálati készítmények / Biological investigational medicinal products 

 3.3.1 Biológiai vizsgálati készítmények (termék típusok) / Biological investigational medicinal 
products (list of product types)  

3.3.1.1 Vérkészítmények / Blood products     
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3.3.1.2 Immunológiai termékek / Immunological products     
3.3.1.3 Sejtterápiás termékek / Cell therapy products     
3.3.1.4 Génterápiás termékek / Gene therapy products     
3.3.1.5 Biotechnológiai termékek / Biotechnology products     
3.3.1.6 Humán vagy állati eredetű, kivonással készült termékek /  

Human or animal extracted products     
3.3.1.7 Egyéb biológiai gyógyszerek / Other biological products     

 

    ……………………………………………………………………………..…… 
 
Megjegyzés / Comment:   
 

    ……………………………………………………………………………..…… 

 3.3.2  Csak felszabadítás (termék típusok) / Batch Certification only (list of product types) 
3.3.2.1 Vérkészítmények / Blood products     
3.3.2.2 Immunológiai termékek / Immunological products     
3.3.2.3 Sejtterápiás termékek / Cell therapy products     
3.3.2.4 Génterápiás termékek / Gene therapy products     
3.3.2.5 Biotechnológiai termékek / Biotechnology products     
3.3.2.6 Humán vagy állati eredetű, kivonással készült termékek /  

Human or animal extracted products     
3.3.2.7 Egyéb biológiai gyógyszerek / Other biological products     

 
    ……………………………………………………………………………..…… 
 
Megjegyzés / Comment:   
 

    ……………………………………………………………………………..…… 

3.4 Egyéb vizsgálati készítmények vagy gyártási tevékenység / Other investigational medicinal 
products or manufacturing activity 

 3.4.1 Gyártás / Manufacture of 
3.4.1.1 Növényi gyógyszerek / Herbal products     

3.4.1.2 Homeopátiás gyógyszerek / Homeopathic products     

3.4.1.3 Biológiailag aktív kiindulási anyagok / Biological active starting materials     

3.4.1.4 Egyéb     

 
    ……………………………………………………………………………..…… 
 
Megjegyzés / Comment:   
 

    ……………………………………………………………………………..…… 
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 3.4.2 Ható- és segédanyagok, végtermékek sterilizálása / Sterilisation of active 
substances/excipients/finished product 

3.4.2.1 Szűrés / Filtration     

3.4.2.2 Száraz hő / Dry heat     

3.4.2.3 Nedves hő / Moist heat     

3.4.2.4 Kémiai / Chemical     

3.4.2.5 Gamma-sugárzás / Gamma radiation     

3.4.2.6 Elektronnyaláb / Electron beam     

3.4.2.7 Egyéb / Other     

 

    ……………………………………………………………………………..…… 
 

Megjegyzés / Comment:   
 

    ……………………………………………………………………………..…… 
 

3.5 Csak csomagolás / Packaging only 

 3.5.1. Elsődleges csomagolás / Primary packing 

3.5.1.1 Kemény kapszulák / Capsules, hard shell     

3.5.1.2 Lágykapszulák /Capsules, soft shell     

3.5.1.3 Rágótabletták / Chewing gums     

3.5.1.4 Folyadékok külső használatra / Liquids for external use     

3.5.1.5 Folyadékok belső használatra / Liquids for internal use     

3.5.1.6 Orvosi gázok / Medicinal gases     

3.5.1.7 Egyéb szilárd gyógyszerformák / Other solid dosage forms     
3.5.1.8 Aeroszolok / Pressurised preparations     

3.5.1.9 Radioaktív izotópgenerátorok / Radionuclide generators     

3.5.1.10 Félszilárd gyógyszerformák / Semi-solids     

3.5.1.11 Kúpok / Suppositories     

3.5.1.12 Tabletták / Tablets     

3.5.1.13 Transzdermális tapaszok / Transdermal patches     
3.5.1.14 Egyéb nem steril gyógyszerek / Other non-sterile medicinal products     

 

    ……………………………………………………………………………..…… 
 

Megjegyzés / Comment:   
 

    ……………………………………………………………………………..…… 
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 3.5.2. Másodlagos csomagolás / Secondary packing     

3.6 Minőségellenőrző vizsgálatok / Quality control testing 

 3.6.1 Mikrobiológiai vizsgálatok: sterilitás / Microbiological: sterility     

 3.6.2 Mikrobiológiai vizsgálatok: nem sterilitás / Microbiological: non sterility     

 3.6.3 Kémiai-fizikai vizsgálatok / Chemical/Physical     

 3.6.4 Biológiai vizsgálatok / Biological     

 
4. szakasz – VIZSGÁLATI KÉSZÍTMÉNYEK IMPORTJA / Part 4 – IMPORTATION OF INVESTIGATIONAL 
MEDICINAL PRODUCTS 

 

4.1 Import vizsgálati készítmények minőségellenőrző vizsgálata / Quality control of imported 
investigational medicinal product 

 4.1.1 Mikrobiológiai vizsgálatok: sterilitás / Microbiological: sterility     

 4.1.2 Mikrobiológiai vizsgálatok: nem sterilitás / Microbiological: non sterility     

 4.1.3 Kémiai-fizikai vizsgálatok / Chemical/Physical     

 4.1.4 Biológiai vizsgálatok / Biological     

4.2 Import vizsgálati készítmények felszabadítása / Batch certification of imported investigational 
medicinal products 

 4.2.1 Steril gyógyszerek / Sterile Products 
4.2.1.1 Aszeptikusan előállított / Aseptically prepared     
4.2.1.2 Végsterilezett / Terminally sterilised     

 4.2.2 Nem steril gyógyszerek / Non-sterile products     

 4.2.3 Biológiai vizsgálati készítmények / Biological medicinal products     

4.2.3.1 Vérkészítmények / Blood products     
4.2.3.2 Immunológiai termékek / Immunological products     
4.2.3.3 Sejtterápiás termékek / Cell therapy products     
4.2.3.4 Génterápiás termékek / Gene therapy products     
4.2.3.5 Biotechnológiai termékek / Biotechnology products     
4.2.3.6 Humán vagy állati eredetű, kivonással készült termékek /  

Human or animal extracted products     
4.2.3.7 Egyéb biológiai gyógyszerek / Other biological products     

 
    ……………………………………………………………………………..…… 
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 4.2.4 Egyéb import tevékenység / Other import activities 

4.2.4.1 Radioaktív gyógyszerek/Radioaktív izotópgenerátorok / 
Radiopharmaceuticals/Radionuclide generators     

4.2.4.2 Orvosi gázok / Medicinal gases     

4.2.4.3 Növényi gyógyszerek / Herbal products     

4.2.4.4 Homeopátiás gyógyszerek / Homeopathic products     

4.2.4.5 Biológiailag aktív kiindulási anyagok / Biological active starting materials     

4.2.4.6 Egyéb / Other     

 

    ……………………………………………………………………………..…… 
 

” 
 

 

 
 

 

 
 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet 

10032000-01490576-00000000 
Magyar Államkincstár 

” 

4. melléklet a 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelethez

„2. számú melléklet a 21/2007. (V. 8.) EüM rendelethez



Az emberi erõforrások minisztere 4/2012. (VII. 6.) EMMI utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény

(a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. § A Ksztv. 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján 2012. május 14-tõl – hat hónap idõtartamra – 2012. november 13-ig

dr. Bodrogi Józsefet ismételten a Semmelweis Terv végrehajtásának koordinálásáért felelõs miniszteri biztossá

nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos koordinálja a Semmelweis Terv végrehajtását.

A miniszteri biztos meghatározott feladata körében:

a) koordinálja az egyes döntések elõkészítését és megvalósítását;

b) megszervezi a szükséges egyeztetéseket és gondoskodik azok lefolytatásáról;

c) szakmailag támogatja a társadalombiztosítási rendszert érintõ gazdasági stratégiai döntés-elõkészítõ munkát;

d) közremûködik a szükséges gazdaságpolitikai döntések elõkészítésében.

3. § A miniszteri biztos tevékenységét az emberi erõforrások minisztere, az egészségügyért felelõs államtitkár útján

irányítja.

4. § A miniszteri biztost a Ksztv. 38. § (7) bekezdése szerinti helyettes államtitkári illetmény és juttatások illetik meg.

5. § Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló 30/2011. (XI. 25.) NEFMI utasítás.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

IV. RÉSZ
Útmutatók

V. RÉSZ
Közlemények

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl

A gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozásának 2012. június havi teljesítése*:

ezer Ft-ban

Megnevezés
2012. évi

tv. szerinti
elõirányzat

Tárgyhónapot
megelõzõ

idõszak
összesen

Tárgyhavi
kifizetés
(június)

Kifizetés
összesen

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

Praxisfinanszírozás 70 999 200,0 29 014 727,2 6 410 562,2 35 425 289,4

Eseti ellátás díjazása 569 300,0 264 207,6 46 156,9 310 364,5

Ügyeleti szolgálat 9 547 400,0 4 016 335,9 802 650,9 4 818 986,8

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 81 115 900,0 33 295 270,7 7 259 370,0 40 554 640,7

Védõnõi szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

Iskolaegészségügyi ellátás 1 856 000,0 773 330,7 154 655,4 927 986,1
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Megnevezés
2012. évi

tv. szerinti
elõirányzat

Tárgyhónapot
megelõzõ

idõszak
összesen

Tárgyhavi
kifizetés
(június)

Kifizetés
összesen

Védõnõi ellátás 15 440 800,0 6 433 210,0 1 286 785,5 7 719 995,5

Anya-, gyermek- és csecsemõvédelem 451 500,0 191 708,7 38 417,9 230 126,6

MSZSZ: gyermekgyógyászat 121 600,0 50 666,6 10 133,3 60 799,9

MSZSZ: nõgyógyászat 96 300,0 40 124,8 8 025,0 48 149,8

2. Védõnõi szolgáltatás, anya-, gyermek-
és ifjúságvédelem összesen

17 966 200,0 7 489 040,8 1 498 017,1 8 987 057,9

3. Fogászati ellátás 22 264 400,0 9 268 975,9 1 864 488,8 11 133 464,7

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás 6 046 900,0 2 519 541,6 503 908,3 3 023 449,9

8. Mûvesekezelés 23 171 100,0 9 654 627,4 1 930 923,2 11 585 550,6

9. Otthoni szakápolás 4 097 600,0 1 694 625,8 316 141,9 2 010 767,7

11. Mûködési költségelõleg 1 000 000,0 142 921,0 192 682,5 335 603,5

Célelõirányzatok

Bázisfinanszírozott fekvõbeteg szakellátás 8 900,0 3 700,0 740,0 4 440,0

Méltányossági alapon történõ térítések 183 100,0 50 666,6 21 955,0 72 621,6

Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 5 208 000,0 1 351 552,4 333 433,8 1 684 986,2

13. Célelõirányzatok összesen 5 400 000,0 1 405 919,0 356 128,8 1 762 047,8

15. Mentés 25 270 700,0 10 573 796,2 2 099 557,6 12 673 353,8

17. Laboratóriumi ellátás 20 893 000,0 8 698 045,8 1 750 512,5 10 448 558,3

Összevont szakellátás

Járóbeteg-szakellátás 123 248 800,0 48 957 380,6 8 722 746,9 57 680 127,5

Fekvõbeteg szakellátás 426 555 100,0 166 499 030,5 28 950 902,1 195 449 932,6

ebbõl:

– aktív fekvõbeteg szakellátás 362 642 000,0 140 493 694,6 24 737 188,2 165 230 882,8

– krónikus fekvõbeteg szakellátás 62 965 100,0 25 610 335,9 4 134 713,9 29 745 049,8

– bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) 948 000,0 395 000,0 79 000,0 474 000,0

Extrafinanszírozás 420 600,0 8 165,2 0,0 8 165,2

Speciális finanszírozású szakellátás 67 456 100,0 15 143 941,8 1 757 359,7 16 901 301,5

18. Összevont szakellátás összesen 617 680 600,0 230 608 518,1 39 431 008,7 270 039 526,8

ÖSSZESEN 824 906 400,0 315 351 282,3 57 202 739,4 372 554 021,7

Járandóság elõleg 14 523 131,7 0,0 14 523 131,7

Járandóság elõleg visszavonása –14 523 131,7 0,0 –14 523 131,7

MINDÖSSZESEN 824 906 400,0 315 351 282,3 57 202 739,4 372 554 021,7

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

Teljesítmény szerinti finanszírozás adatai 2012. június hónapra:

Szakfeladat
Teljesítmény

mértékegysége
Teljesítmény
mennyisége

Ft/teljesítmény,
(alapdíj)

HSZ – ellátás pont 21 290 046 163,500

HSZ eseti ellátás eset 78 660 600

Iskolaorvosi ellátás pont 457 293 241,086

Védõnõi ellátás pont 3 355 339 273,449

MSZSZ: gyermek eset 4 609 2 199,518

li0MSZSZ: nõgyógyászat eset 3 022 2 659,038

Fogászati ellátás pont 540 282 980 2,24999258

Beteg- és orv. rend. halottszállítás hasznos km 2 673 435 111,39
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Szakfeladat
Teljesítmény

mértékegysége
Teljesítmény
mennyisége

Ft/teljesítmény,
(alapdíj)

Laborkassza

pont
(lebegtetett)

1 794 853 027 0,21903313

pont (fix) 952 112 621 1,50

Járóbeteg szakellátás + CT-MRI

pont (fix) 6 333 551 497 1,50

pont
(degresszióval)

100–110%

496 714 399 0,45

pont
(degresszióval)

110–120%

317 227 865 0,30

Mûvesekezelés eset 95 893 22 153,75

– EPO eset 3 742 26 705,30

Házi szakápolás vizit 96 372 3 200

Otthoni hospice ellátás nap 12 055 3 840

Aktív fekvõbeteg ellátás

súlyszám (fix) 180 985,73 150 000

súlyszám
(degresszióval)

100–110%

9 706,20 45 000

Krónikus fekvõbeteg ellátás
súlyozott

ápolási nap
906 505,25 5 600

***

A gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozásának 2012. július havi teljesítése*:

ezer Ft-ban

Megnevezés
2012. évi

tv. szerinti
elõirányzat

Tárgyhónapot
megelõzõ idõ-

szak
összesen

Tárgyhavi
kifizetés
(július)

Kifizetés
összesen

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás 70 999 200,0 35 425 289,4 5 859 822,9 41 285 112,3
Eseti ellátás díjazása 569 300,0 310 364,5 48 727,3 359 091,8
Ügyeleti szolgálat 9 547 400,0 4 818 986,8 801 573,5 5 620 560,3

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 81 115 900,0 40 554 640,7 6 710 123,7 47 264 764,4
Védõnõi szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

Iskolaegészségügyi ellátás 1 856 000,0 927 974,7 154 669,0 1 082 643,7
Védõnõi ellátás 15 440 800,0 7 719 995,5 1 286 800,7 9 006 796,2
Anya-, gyermek- és csecsemõvédelem 451 500,0 230 126,6 38 417,9 268 544,5
MSZSZ: gyermekgyógyászat 121 600,0 60 799,9 10 133,4 70 933,3
MSZSZ: nõgyógyászat 96 300,0 48 149,8 8 025,0 56 174,8

2. Védõnõi szolgáltatás, anya-, gyermek- és
ifjúságvédelem összesen

17 966 200,0 8 987 046,5 1 498 046,0 10 485 092,5

3. Fogászati ellátás 22 264 400,0 11 133 464,7 1 855 143,1 12 988 607,8
5. Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás 6 046 900,0 3 023 449,9 503 908,4 3 527 358,3
8. Mûvesekezelés 23 171 100,0 11 585 550,6 1 930 924,9 13 516 475,5
9. Otthoni szakápolás 4 097 600,0 2 010 767,7 309 367,6 2 320 135,3
11. Mûködési költségelõleg 1 000 000,0 379 603,5 42 816,5 422 420,0

Célelõirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvõbeteg szakellátás 8 900,0 4 440,0 740,0 5 180,0
Méltányossági alapon történõ térítések 183 100,0 72 621,6 14 305,7 86 927,3
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 5 208 000,0 1 684 336,2 367 459,6 2 051 795,8

13. Célelõirányzatok összesen 5 400 000,0 1 761 397,8 382 505,3 2 143 903,1
15. Mentés 25 270 700,0 12 673 353,8 2 099 557,6 14 772 911,4
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Megnevezés
2012. évi

tv. szerinti
elõirányzat

Tárgyhónapot
megelõzõ idõ-

szak
összesen

Tárgyhavi
kifizetés
(július)

Kifizetés
összesen

17. Laboratóriumi ellátás 20 893 000,0 10 448 558,3 1 740 737,7 12 189 296,0
Összevont szakellátás

Járóbeteg-szakellátás 123 248 800,0 57 680 127,5 10 029 935,8 67 710 063,3
Fekvõbeteg szakellátás 426 555 100,0 195 449 932,6 33 598 341,8 229 048 274,4

ebbõl:

– aktív fekvõbeteg szakellátás 362 642 000,0 165 230 882,8 28 229 467,5 193 460 350,3

– krónikus fekvõbeteg szakellátás 62 965 100,0 29 745 049,8 5 289 874,3 35 034 924,1

– bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) 948 000,0 474 000,0 79 000,0 553 000,0

Extrafinanszírozás 420 600,0 8 165,2 0,0 8 165,2
Speciális finanszírozású szakellátás 67 456 100,0 22 046 324,0 1 773 906,8 23 820 230,8

18. Összevont szakellátás összesen 617 680 600,0 275 184 549,3 45 402 184,4 320 586 733,7
ÖSSZESEN 824 906 400,0 377 742 382,8 62 475 315,2 440 217 698,0

Járandóság elõleg 14 523 131,7 0,0 14 523 131,7
Járandóság elõleg visszavonása –14 523 131,7 0,0 –14 523 131,7

MINDÖSSZESEN 824 906 400,0 377 742 382,8 62 475 315,2 440 217 698,0

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

Teljesítmény szerinti finanszírozás adatai 2012. július hónapra:

Szakfeladat
Teljesítmény

mértékegysége
Teljesítmény
mennyisége

Ft/teljesítmény,
(alapdíj)

HSZ - ellátás pont 21 285 439 162,763

HSZ eseti ellátás eset 81 690 600

Iskolaorvosi ellátás pont 455 763 241,673

Védõnõi ellátás pont 3 355 515 273,644

MSZSZ: gyermek eset 4 574 2 216,353

MSZSZ: nõgyógyászat eset 3 251 2 471,532

Fogászati ellátás pont 568 475 080 2,13209456

Beteg- és orv. rend. halottszállítás hasznos km 2 849 058 103,37

Laborkassza

pont
(lebegtetett)

1 876 599 563 0,22727183

pont (fix) 925 197 653 1,50

Járóbeteg szakellátás + CT-MRI

pont (fix) 6 428 283 392 1,50

pont
(degresszióval)

100–110%

547 790 649 0,45

pont
(degresszióval)

110–120%

470 088 612 0,30

Mûvesekezelés eset 101 617 20 887,47

– EPO eset 3 843 26 150,02

Házi szakápolás vizit 93 232 3 200

Otthoni hospice ellátás nap 12 793 3 840

Aktív fekvõbeteg ellátás

súlyszám (fix) 181 495,26 150 000

súlyszám
(degresszióval)

100-110%

12 665,35 45 000

Krónikus fekvõbeteg ellátás súlyozott
ápolási nap

945 664,16 5 600
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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 határozatával a következõ szervezetet az alábbi 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) 412-2330

telefax: (06-1) 412-2334

Az eszközcsoport megnevezése

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határoza-
tának

száma érvényességi ideje

20. Képalkotó Ultrahang-diagnosztikai készülék 19423-006/2012/OTIG/20.eszk 2017. július

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 49/2012. (EüK. 14.) OTH közleménye
Lajosmizse K-109 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Magyarvíz Kft. (6050 Lajosmizse, Elkerülõ út 7.), mint fenntartó és üzemeltetõ a

Lajosmizse K-109 OKK számú kút vizének belsõ – kizárólag palackozási célú élelmiszerkénti – felhasználására

„ZAFIR” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (OTH-GYÓGYF

205-5/2012.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 50/2012. (EüK. 14.) OTH közleménye
Lajosmizse K-110 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Magyarvíz Kft. (6050 Lajosmizse, Elkerülõ út 7.), mint fenntartó és üzemeltetõ a

Lajosmizse K-110 OKK számú kút vizének belsõ – kizárólag palackozási célú élelmiszerkénti – felhasználására

„PRIMAVERA” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (OTH-GYÓGYF

206-5/2012.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 51/2012. (EüK. 14.) OTH közleménye
Békéscsaba B-1018 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat (5600 Békéscsaba, Szent István tér

7.) fenntartásában és a Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt. (5600 Békéscsaba, Irányi Dezsõ u. 4–6.) üzemeltetésében lévõ

Békéscsaba B-1018 OKK számú kút vizének külsõ – fürdési célú – felhasználásánál a gyógyvíz megnevezés

használatát „csabai ÁRPÁD II.”elnevezéssel továbbra is engedélyezi (OTH-GYÓGYF 169-9/2012.).

***
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 52/2012. (EüK. 14.) OTH közleménye
Jászapáti B-15 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Jászapáti Város Önkormányzat (5130 Jászapáti, Velemi E. u. 2.) fenntartásában és a

Jászapáti Városüzemeltetõ Kft. (5130 Jászapáti, Gyöngyvirág u. 11.) üzemeltetésében lévõ Jászapáti B-15 OKK számú

kút vizének külsõ – fürdési célú – felhasználásánál a gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezi (OTH-GYÓGYF

52-11/2012.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 53/2012. (EüK. 14.) OTH közleménye
Bükkszék B-9 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a SALVUS Kft. (2084 Pilisszentiván, Szabadság út 16.) fenntartásában és

üzemeltetésében lévõ Bükkszék B-9 OKK számú kút vizének belsõ (ivási, palackozási, inhalálási célú) és külsõ (fürdési

célú) felhasználásánál a gyógyvíz megnevezés használatát „SALVUS” elnevezéssel továbbra is engedélyezi

(OTH-GYÓGYF 23-7/2012.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 54/2012. (EüK. 14.) OTH közleménye
Kunszentmiklós B-103 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Kunszentmiklós Város Önkormányzat (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.)

tulajdonában lévõ Kunszentmiklós B-103 OKK számú kút vizének külsõ – fürdési célú – felhasználásánál a gyógyvíz

megnevezés használatát „Szentmiklósi Gyógyvíz” elnevezéssel továbbra is engedélyezi (OTH-GYÓGYF 30-5/2012.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 55/2012. (EüK. 14.) OTH közleménye
Ramada Plaza Budapest számára gyógyszálló megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Thermal Hotel Aquincum Zrt. (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.)

fenntartásában és az Aphrodite-Spa Kft. (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) üzemeltetésében lévõ Thermal

Hotel Aquincum részére „Ramada Plaza Budapest” elnevezéssel a gyógyszálló intézmény megnevezés használatát

továbbra is engedélyezi (OTH-GYÓGYF 156-7/2012.). A gyógyszálló besorolása országos jellegû.

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 56/2012. (EüK. 14.) OTH közleménye
Csongrád Városi Gyógy-és Strandfürdõ számára gyógyfürdõ megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Csongrád Város Önkormányzat (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) tulajdonában és a

Csongrádi Közmû Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.) üzemeltetésében levõ Csongrád Városi Gyógy-és

Strandfürdõ részére – „Csongrád Városi Gyógy-és Strandfürdõ” elnevezéssel – a gyógyfürdõ intézmény

megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (OTH-GYÓGYF 58-7/2012.). A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás

szempontjából helyi kategóriába sorolja.

***
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 57/2012. (EüK. 14.) OTH közleménye
Szikszó K-34 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyezõ határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Szikszó K-34 OKK számú kút természetes ásványvíz tekintetében a természetes

ásványvíz megnevezés használatát engedélyezõ 85-2/OTH/2011. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja: a

természetes ásványvíz neve: „XIXO”. Fenntartó és üzemeltetõ: HELL ENERGY Magyarország Kft. (1075 Budapest,

Károly krt. 1.) (OTH-GYÓGYF 326-2/2012).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 58/2012. (EüK. 14.) OTH közleménye
Bükfürdõ K-22 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezõ
határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Bükfürdõ K-22 OKK számú kút gyógyvíz tekintetében a gyógyvíz megnevezés

használatát engedélyezõ 358/Gyf/2007. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja: a gyógyvíz neve:

„Greenfield gyógyvíz”. Fenntartó és üzemeltetõ: Hotel Golf Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi út 30.) (OTH-GYÓGYF

187-6/2012).

VI. RÉSZ
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

VII. RÉSZ
Vegyes közlemények

Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl

Közleményt meghirdetõ
szerv neve

Az érvénytelen okmány
megnevezése

Az érvénytelen okmány
kiállítója

Az érvénytelen okmány
száma

Érvénytelen 2012.

dr. Szende Krisztina
orvos

csecsemõ-
és gyermek-
gyógyászat

Nemzeti
Vizsgabizottság

106/2006 július 4. napjától

dr. Pálffy Judit
orvos

oxyológia EFSZSZTB 1999 június 27. napjától

dr. Pálffy Judit
orvos

háziorvostan EFSZSZTB 2005 június 27. napjától

Megjegyzés: a táblázatban használt rövidítések jegyzéke:

OONYI (GYONYI) = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos Nyilvántartásba vételérõl szóló igazolvány,

sz.o.okl./sz gy.okl. = szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél,

OSZB = Országos Szakképesítõ Bizottság,

EFSZSZTB = Egészségügyi Felsõfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Tanács

MOK (GYOK) = Magyar Orvosi (Gyógyszerész) Kamara.
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Általános tudnivalók 
 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 
 

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb át-
tekinthetőség érdekében táblázatos formában közöljük. Kér-
jük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, 
hogy a rovatok csak a legszükségesebb információk közlésére 
adnak lehetőséget. A hirdetményeket külön ez irányú kére-
lemre 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 tá-
jékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati 
hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk elhagyni 
azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jog-
szabályba ütközik, nem hatályos jogszabályon alapul, 
illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, 
nemhez kötött, a magyar végzettséget vagy állampolgár-
ságot 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 Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján is 
megjelenő hirdetések esetén a honlapon feltüntetett ha-
táridők 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 alap-
ján történik. 

A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy 
a tévesen, hiányosan vagy félreérthető módon meg-
fogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetle-
ges hibákért felelősséget nem vállal. Az esetleges hibák 
elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírá-
sos formában juttassák el a Szerkesztőség részére. Az ol-
vashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem 
vállaljuk. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzété-
telének lemondását, módosítását a Szerkesztőség csak írásban 
fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásá-
nak időpontjáig. 

Rövidítésjegyzék 
(3) = az álláshelyek száma 
ÁNTSZ = Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat 
á.p. = állampolgár 
b: = havi munkabér forintban 
Bp. = Budapest 
biz. = bizonyítvány 
cs: = csatolandó 
d. = diploma 
e: = előnyben részesül 
e. b. = erkölcsi bizonyítvány 
e. h.: = elbírálási határidő 
eü. = egészségügyi 
f: = telefax 
főig. = főigazgató 
Főv. = főváros(i) 
gy. = gyakorlat 
gyt. = gyógyszertár 
h: = pályázati határidő 
I. = intézet vagy intézmény 
Ig. = igazgató 
ig. = igazolvány 
ir. = irányítás(a)(i) 
Képv.-test. = képviselő-testület 
K. = kórház 
Kl. = klinika 
kl.-ai = klinikai 
kö. = közegészségügyi 
közp. = központ 
közpi. = központi 
kut. = kutatás(i), kutató 
Lab. = laboratórium 
lab.-i = laboratóriumi 
magyar á.p.-ság = magyar állampolgárság 
m. = munka 
M.j.V. = megyei jogú város 
Nk. = nagyközség 
nyi. = nyelvismeret 
nyv. = nyelvvizsga 
O. = osztály 
okl. = oklevél 
okt. = oktatás(a)(i) 
OONY/GYONY = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos 

Nyilvántartása 
OONYI/GYONYI = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos 

Nyilvántartásba vételéről szóló igazolvány 
OEP = Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
orv. = orvos(i) 
Ö. = önkormányzat 
P. H. = polgármesteri hivatal 
R. = rendelőintézet 
szerv. = szervezés(e) 
sz. = szakmai 
sz.ö. = szakmai önéletrajz 
sz.gy. = szakmai gyakorlat 
szakorv.gy. = szakorvosi gyakorlat 
szk. = szakképesítés, szakorvosi képesítés 
sz.tev. = szakmai tevékenység 
sz.v. = szakmai végzettség 
szoc. = szociális 
szolg. = szolgálati 
sz.o.okl./sz.gy.okl. = szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél 
szv. = szakvizsga 
szv.biz. = szakvizsga bizonyítvány 
SZMSZ = szervezeti és működési szabályzat 
tap. = tapasztalat 
t: = telefoninformáció 
t/f: = telefon/telefax 
tev. = tevékenység 
t.f. = tudományos fokozat 
th. = therápia 
tud. = tudományos 
v. = végzettség 
vez. = vezetés(e) 
vez.gy. = vezetői/vezetési gyakorlat 
vizsg. = vizsgálat 



 

5894  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY  14. szám 

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 

    

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója (7400 Kaposvár, Tallián u. 20–32.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megjelölése: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár és telephelyei, ápolási igazgató 
(magasabb vezető). 

A jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan időre, a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony. 

A beosztáshoz tartozó és a vezetői megbízással járó főbb feladatok: az ápolási igazgató feladatkörébe tartozik – a főigazgató 
közvetlen irányítása mellett – a gyógyintézet által nyújtott ápolási tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása, 
ennek keretében különösen: 

a) a kórházi ápolási dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete; 

b) a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése; 

c) a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés; 

d) a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás; 

e) a gyógyintézet higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése; 

f) a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése; 

g) a gyógyintézetben ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 
továbbképzésének biztosítása és felügyelete, valamint 

h) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása. 

Pályázati feltételek: 
– főiskola, diplomás ápolói oklevél; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés; 

– fekvőbeteg gyógyintézményben megszerzett legalább 10 éves ápolói és 5 éves vezetői tapasztalat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

Előnyt jelent: 
– oktatás és minőségirányítás területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz; 

– a vezetői feladatkör ellátására vonatkozó elképzelés; 

– a vezetői megbízás ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok közjegyzővel hitelesített 
másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi, eredeti erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevők a pályázatot megismerhessék. 

Illetmény és juttatások: 
– a Kjt.-t figyelembe véve kerül megállapításra. 

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően 30 napon belül elbírálásra kerülnek, a munkakör ezt követően 
azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója címére (7400 Kaposvár, 
Tallián u. 20–32.). 

A pályázattal kapcsolatos információt ad: Horváthné Pintér Piroska a 06 (82) 501-300/502-es telefonszámon. 

Az NKI honlapon való publikálás dátuma: 2012. július 20. 

A pályázat benyújtási határideje: 2012. augusztus 21. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 30. 

 
    

*** 
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A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa András 
Oktatókórház Nonprofit Kft. Aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály – Sebészeti részlege munkatársat keres osz-
tályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– diplomás ápoló és/vagy egyetemi ápoló diploma; 

– legalább 5 éves, a fekvőbeteg-ellátásban eltöltött ápolói gyakorlat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról. 

Pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen szerzett szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolás vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Feladat: Aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály – Sebészeti részleg fekvőbeteg-ellátásának, ápolás szakmai feladatainak 
irányítása. 

Vezetői elvárásaink: 
– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet; 

– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló in-
tézkedések megtétele; 

– az osztály által nyújtott ápolási és gondozási tevékenység koordinálása; 

– az ápolás és gondozás területén a betegcentrikus ápolás megvalósítása, minőségügyi rendszer működtetése; 

– az irányítása alá tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlődésének biztosítása, az ápolás szakma területén a folyamatos 
képzés, továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyító munkájában, a képzésben, önképzésben, szakmája területén a legkorszerűbb eljárá-
sok ismerete és alkalmazása; 

– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 

– az osztály ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő ellenőrzése, a dokumentációs rend 
felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására; 

– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 

– az osztály ápolási tevékenységeinek zavartalan működéséhez szükséges, a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltéte-
lek teljesülésének ellenőrzése, az eltérés jelzése a felső vezetés felé, és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára. 

Egyéb információk: 
– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem 
áll foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 
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– jelentkezési határidő: a pályázat megjelenésétől számított 15 nap; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevoná-
sára jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Bozó 
Mária Humánpolitikai igazgató részére – cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály Sebészeti részleg – osztályvezető ápoló 
pozícióra”. 
 

*** 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa András 
Oktatókórház Nonprofit Kft. Bőrgyógyászati osztálya munkatársat keres osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– diplomás ápoló és/vagy egyetemi ápoló diploma; 

– legalább 5 éves, a fekvőbeteg ellátásban eltöltött ápolói gyakorlat;  

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról. 

Pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen szerzett szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolás vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Feladat: Bőrgyógyászati Osztály fekvőbeteg ellátásának, ápolás szakmai feladatainak irányítása. 

Vezetői elvárásaink: 
– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet; 

– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló in-
tézkedések megtétele; 

– az osztály által nyújtott ápolási és gondozási tevékenység koordinálása; 

– az ápolás és gondozás területén a betegcentrikus ápolás megvalósítása, minőségügyi rendszer működtetése; 

– az irányítása alá tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlődésének biztosítása, az ápolás szakma területén a folyamatos 
képzés, továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyító munkájában, a képzésben, önképzésben, szakmája területén a legkorszerűbb eljárá-
sok ismerete és alkalmazása; 

– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 

– az osztály ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő ellenőrzése, a dokumentációs rend 
felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására; 

– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 
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– az osztály ápolási tevékenységeinek zavartalan működéséhez szükséges, a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltéte-
lek teljesülésének ellenőrzése, az eltérés jelzése a felső vezetés felé, és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára. 

Egyéb információk: 
– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem 
áll foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a pályázat megjelenésétől számított 15 nap; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevoná-
sára jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Bozó 
Mária Humánpolitikai igazgató részére – cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Bőrgyógyászati osztály – fekvőbeteg-ellátás – osztályvezető ápoló pozícióra”. 
 

*** 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa András 
Oktatókórház Nonprofit Kft. Krónikus Belgyógyászat- és Geriátriai osztálya munkatársat keres, osztályvezető ápoló 
pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– diplomás ápoló és/vagy egyetemi ápoló diploma; 

– legalább 5 éves, a fekvőbeteg ellátásban eltöltött ápolói gyakorlat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról. 

Pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen szerzett szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolás vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Feladat: Krónikus Belgyógyászat- és Geriátriai Osztály fekvőbeteg-ellátásának, ápolás szakmai feladatainak irányítása. 

Vezetői elvárásaink: 
– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet; 

– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló in-
tézkedések megtétele; 

– az osztály által nyújtott ápolási és gondozási tevékenység koordinálása; 
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– az ápolás és gondozás területén a betegcentrikus ápolás megvalósítása, minőségügyi rendszer működtetése; 

– az irányítása alá tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlődésének biztosítása, az ápolás szakma területén a folyamatos 
képzés, továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyító munkájában, a képzésben, önképzésben, szakmája területén a legkorszerűbb eljárá-
sok ismerete és alkalmazása; 

– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 

– az osztály ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő ellenőrzése, a dokumentációs rend 
felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására; 

– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 

– az osztály ápolási tevékenységeinek zavartalan működéséhez szükséges, a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltéte-
lek teljesülésének ellenőrzése, az eltérés jelzése a felső vezetés felé, és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára. 

Egyéb információk: 
– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem 
áll foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a pályázat megjelenésétől számított 15 nap; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevoná-
sára jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Bozó 
Mária Humánpolitikai igazgató részére – cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Krónikus Belgyógyászat- és Geriátriai osztály – fekvőbeteg-ellátás – osztályvezető ápoló 
pozícióra”. 
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Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.) 208–211 §-a, vala-
mint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros XV. 
kerületi Önkormányzat fenntartásában működő Egészségügyi Intézmény főigazgatói állásának betöltésére.  

A jogviszony időtartama: 5 éves határozott idejű munkaviszony, 3 hónapos próbaidő kitöltésével. 

Beosztás: főigazgató főorvos (intézményvezető) 

A vezetői megbízás időtartama: 2012. október 1-jétől 2017. szeptember 30-ig. 

A munkaviszony kezdő napja: 2012. október 1. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 1152 Budapest XV., Rákos út 77/A. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az irányadó jogszabályi előírások megtartá-
sával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembe vételével irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt 
álló intézményt. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Az intéz-
ményben önálló munkáltatói jogot gyakorol. Ellátja az intézményhez tartozó telephelyek irányítását, a tevékenységüket el-
lenőrzi, biztosítja a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtását és gazdaságos megol-
dását. Felel az intézmény ingyenes használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért. Biztosítja az 
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intézményben az egészségügyi szolgáltatások, járóbeteg szakellátás és alapellátás /felnőtt és gyermek háziorvosi, fogorvosi/ 
működtetését.  

Illetmény és juttatások: a főigazgató munkabére az Mt., illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembe 
vételével kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: vezetői megbízást az kaphat, aki a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési 
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. 
(III. 28.) EüM rendelet alapján: 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlattal rendelkezik (vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői /közép- vagy felső-
vezetői/ gyakorlat egyaránt elfogadható); 

– képesítési követelmények: általános orvostudományi egyetemi szintű végzettség, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés-
sel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel rendelkezik; 

– nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; 

– büntetlen előéletű; 

– vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásában való részvételt; 

– magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve beván-
dorolt vagy letelepedett személy; 

– széles körű informatikai ismeretekkel rendelkezik. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázó jelentkezése a pályázatra,  

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló, a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő részletes, fényképes 
szakmai önéletrajza,  

– bizonyítvány, oklevél másolat(ok), valamint az álláshely betöltéséhez szükséges egyéb képesítés meglétét igazoló ok-
mány(ok) másolata,  

– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,  

– 3 hónapnál nem régebbi (a pályázat benyújtásához számítva) hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megkérésének 
igazolása; 

– nyilatkozatok:  

a) hozzájárulás személyes adatai megismeréséhez az elbírálásban részt vevő személyek részére (a pályázónak a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy 
hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához); 

b) nyilatkozat a 3 hónapos próbaidő elfogadásáról; 

c) nyilatkozat, hogy az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kineve-
zése időpontjáig megszünteti; 

d) nyilatkozat, hogy a kinevezést megelőző egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát; 

e) nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határidőben vagyon-
nyilatkozatot tesz; 

f) nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: orvosi szakvizsga megléte, idegen nyelv ismerete, közgazdasági vagy jogi szakokle-
veles képesítés. 

Elvárt kompetenciák: szakma iránti elkötelezettség és magas szintű ismeret, kiváló irányító és döntési képesség, kiemelkedő 
együttműködési és tárgyalóképesség, empátia, menedzsment szemlélet. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 31. (péntek) 12.30 óra. 

A pályázat benyújtásának módja: kizárólag személyesen, írásban, kettő azonos szövegű és mellékletű példányban, zárt 
borítékban (egy példányt nem kérünk összefűzni), Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociá-
lis és Egészségügyi Irodáján (1153 Budapest, Bocskai u. 1–3. fszt. 15. szoba), hivatali időben. 

Kérjük a borítékon feltüntetni azt, hogy „EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY FŐIGAZGATÓI PÁLYÁZAT”, valamint a beosztás megne-
vezését: igazgatói kinevezés. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Szociális és Egészségügyi Iroda vezetőjénél a 305-3256, valamint a 305-3364 és 305-
3207 telefonszámokon. 

A pályázat elbírálásának rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentke-
zőket a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület kö-
vetkező ülésén dönt az intézményvezető személyét illetően. A pályázók döntést követően írásban kapnak értesítést. 
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Pályázat elbírálásának határideje: a Képviselő-testület szeptember 26-i ülése. 

Az álláspályázat megjelent a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján 2012. július 13-án, valamint az Önkormányzat 
honlapján is. Emellett az Életképek című helyi lapban. 
 
   

*** 
   

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 11–13.) főigazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására.  

A megbízás időtartama: 5 év. 

A megbízás kezdő napja: 2012. december 28. 

Megszűnésének időpontja: 2017. december 27.  

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, 
szervezése és irányítása. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításá-
ról, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról, és az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenőrzéséről.  

Az intézmény alkalmazottai felett munkáltatói jogokat gyakorol (a gazdasági igazgató-helyettes felett egyéb munkáltatói 
jogokat). Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, a különböző szakmai szervezetekkel, és intézményekkel.  

Pályázati feltételek:  
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képe-
sítés; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása; 

– magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető; 

– a betöltendő közalkalmazotti munkakör: a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően kerül megállapításra. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő 
végrehajtását meghatározó 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.  

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:  
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatai; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– 3 hónapnál nem régebbi, teljes körű hatósági bizonyítvány (nem azonos a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, az igénylőlap 
postán szerezhető be); 

– nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségek vállalásáról; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezelé-
séhez hozzájárul; 

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek 

– nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 29.  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő megjelenés időpontja: 2012. március 5. 

A pályázat benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Beth-
len Gábor út 7.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgató pályázata” szöveget. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
A pályázat elbírálására a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen, 2012. december 20-án kerül sor. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. 
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A bizottság tagjai a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.  

Az állás 2012. december 28. napjától tölthető be.  

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatalának Intézményi, Szociális és 
Sport Iroda irodavezetőjétől [06 (49) 548-060]. 

A pályázati felhívás közzétételének helye: Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes honlapja, Tiszaújvárosi Krónika, Tisza 
TV Képújság és Tiszaújváros honlapja. 
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Budapest 

    

A Dr. Rose Magánkórház gyermekgyógyászt és belgyógyász szakorvost keres. 

Feladatkör: 
– járó-, valamint fekvőbeteg-ellátáson belüli tevékenység végzése. 

Elvárások gyermekgyógyász: 
– gyermekgyógyász szakvizsga; 

– kórházi gyakorlat; 

– precíz, terhelhető, páciensorientált személyiség; 

– angol nyelv ismerete; 

– előny: háziorvosi gyakorlat, neonatológia, allergológia és szülészet területén szerzett tapasztalat. 

Elvárások belgyógyász szakorvos: 
– belgyógyász szakvizsga; 

– szakvizsga utáni minimum 5 éves tapasztalat; 

– kórházi gyakorlat; 

– precíz, terhelhető, páciensorientált személyiség; 

– angol „C” típusú középfokú nyelvvizsga; 

– előny: második szakvizsga. 

Amit kínálunk: 
– kimagasló jövedelem; 

– kellemes és exkluzív munkahelyi légkör. 

Jelentkezés: fényképes szakmai önéletrajzzal az erzsebet.horvath@drrose.hu e-mail címen. 
 
    

*** 
    

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Budapest, Köves u. 1.) orvosigazgatója pályázatot hirdet az Intéz-
mény Fül-Orr-Gégészeti Osztályán szakorvos munkakör betöltésére. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u. 1. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A 30 ágyas Fül-Orr-Gégészeti Osztály az általános fül-orr-gége sebészeten kívül foglalkozik speciális lézeres száj, garat, és 
gégeműtétekkel, fej-nyaki rekonstruktív sebészettel, phonochirurgia-val. 

A leendő szakorvos feladata az Osztály mindennapi betegellátásában való részvétel, műtétek elvégzése, betegek ambuláns 
kezelése, egyéb szakorvosi feladatok. 
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Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 

– fül-orr-gége szakvizsga. 

Pályázatnak tartalmaznia kell: 
– pályázó személyi adatait, elérhetőségét; 
– részletes szakmai önéletrajzot; 

– képesítést igazoló okiratok másolatát; 

– orvosi alapnyilvántartási igazolást; 

– érvényes működési engedélyt; 

– érvényes Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolást;  

– nyilatkozatot büntetlen előéletről; 

– nyilatkozatot, illetve hozzájárulást arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a pályázatok elbírálásában 
részt vevő személyek megismerhetik. 

Illetményre vonatkozó adatok: bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvény rendelkezései, illetve 
megállapodás alapján.  

A pályázati felhívás NKI közzétételi időpontja: 2012. július 18. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. augusztus 31. 

A pályázatok elbírálási határideje: 2012. szeptember 10. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
Elektronikus úton a orvigtitk@jahndelpest.hu e-mail címre, dr. Lehoczky Péter helyettes főigazgató, orvosigazgató részére 
címezve.  

A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozási számokat kérjük feltüntetni: 
K/2161/12/Oig., pályázati azonosító:18/2012/PÁ., valamint a munkakör megnevezését: „1 fő fül-orr-gége szakorvos”. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2012. szeptember 11. 

A pályázat közzétételi helye: www.jahndelpest.hu, www.kozigallas.gov.hu 
 
    

Baranya megye 
    

Bács-Kiskun megye 
    

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete területi ellátási kötelezettséggel vegyes háziorvosi tevékenység ellátá-
sára pályázatot ír ki az alábbi pályázati felhívásban foglaltak szerint: 

A munkaviszony jellege: közalkalmazotti vagy egészségügyi vállalkozói formában. 

A munkavégzés helye: 6115 Kunszállás, Dózsa György utca 16. 

A háziorvosi körzet állandó lakosságszáma: 1696 fő. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Kunszállás község (vegyes) háziorvosi körzetének a háziorvosi, házi gyermekor-
vosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és egyéb szakmai jogszabályokban meghatározott, a 
háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátása, továbbá az iskolaorvosi 
(iskola, óvoda, bölcsőde) feladatok ellátása  

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Szolgálati lakás igény szerint ingyenesen biztosított. A rendelőt és berendezéseit a háziorvos térítésmentesen használhatja. 

Pályázati feltételek: 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti képesítés és az ott, valamint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt 
feltételek megléte 

A pályázathoz csatolni kell: 
– részletes szakmai fényképes önéletrajzot, motivációs levelet; 

– a végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgát igazoló okiratok hitelesített másolatát; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 



 

14. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5903 

A pályázatot meghirdető 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

– háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolatát; 

– a működtetési jog meglétének, vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által működtetési jog engedélyezési feltételei 
fennállásának igazolását, illetve a pályázó kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázat megnyerése esetén, 15 napon belül 
benyújtja a működési engedély iránti kérelmet a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási illetékes szervéhez; 

– vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést 
igazoló irat és a társaság alapító okiratának hiteles másolatát; 

– korábbi munkaviszonyokra, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyokra vonatkozó igazolásokat; 

– nyilatkozatát, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázatot megismerjék és 
abba betekintsenek. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– csecsemő- és gyermekgyógyászati, belgyógyászati, üzemorvosi vagy rheumatológiai szakvizsga megléte a pályázónál vagy 
vele együttköltöző házas vagy élettársánál; 

– háziorvosi szakmai gyakorlat; 

– esetlegesen meglévő referencia; 

– letelepedési szándék; 

– kistérségi ügyeleti ellátásban való részvétel. 

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a pályá-
zati határidő lejáratát követő soros ülésen. 

A pályázó fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására. 

A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően, a szükséges engedélyez-
tetési eljárást követően tölthető be. 

A megbízás időtartama: az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló szerződést köt, melyben a felek 
a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítik. Az Önkormányzat kizárólag abban az esetben kötheti meg az ellátási 
szerződést, ha a pályázó a praxisjogról sikeresen meg tud állapodni jogosultjával. 

A pályázat közzétételének helye: a pályázat a www.kozigallas.gov.hu oldalon (2012. július 18-án), továbbá Kunszállás Köz-
ség honlapján jelenik meg. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 15. 

A pályázat benyújtása: postai úton Kunszállás Község Önkormányzata, 6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24. címre. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Imre polgármester nyújt a +36 (70) 380-2265-ös telefonszámon. 

 
    

Békés megye 
    

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
    

Csongrád megye 
    

Fejér megye 
    

Győr-Moson-Sopron megye 
    

Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet fogászati és iskolafogászati orvosi feladatok vál-
lalkozási formában történő ellátására. 

Pályázati feltételek: 
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, 

– a praxisengedélyhez jogszabályban előírt feltételek igazolása; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát; 

– részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot; 
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– vállalkozói igazolványt, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (természetes személy esetében), 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát; 

– egészségügyi vállalkozási engedély másolatát; 

– működési nyilvántartási igazolvány másolatát; 

– praxisengedély feltételei fennállásának igazolását; 

– nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésén kéri-e. 

Az önkormányzat a nyertes pályázóval feladat-ellátási szerződést köt. 

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása, szerződés szerint, a mindenkori OEP-finanszírozásnak meg-
felelően történik. 

Juttatások, egyéb információ: 

Az önkormányzati tulajdonú rendelő térítésmentes használatát az önkormányzat biztosítja, a rendelő fenntartási költségeit 
(áram, fűtés, víz, csatorna) a pályázónak kell viselnie. A rendelőnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak megfelelő berendezését és felszerelését a 
pályázónak kell biztosítania, illetve a feladatellátással kapcsolatos minden egyéb költséget a pályázónak kell viselnie.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

a fogorvosi feladatok ellátásában szerzett szakmai gyakorlat. 

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok elláthatóságának időpontja: folyamatos. 

A feladat-ellátás időtartama: határozatlan idejű. 

A fogorvosi körzetre jutó lakosságszám: 1946 fő. 

Heti minimális rendelési idő: 9 óra. 

A feladat-ellátás helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9177 Ásványráró, Rákóczi u. 26.; Orvosi rendelő. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 21. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatainé Popp Rita polgármester nyújt a +36 (20) 441-4090-es telefon-
számon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő meg-
küldésével (9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14.), vagy 

személyesen Tatainé Popp Rita polgármester részére (9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fogorvosi pályázat”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat benyújtásának határidejétől számított 30. nap. 

Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

 
    

Hajdú-Bihar megye 
    
Hajdúsámson Város Ö. 
Képv.-test. 
4251 Hajdúsámson, 
Szabadság tér 5. 

3. számú vegyes fogorvosi 
körzet 
fogorvos 
– Hajdúsámson, Sámsonkert 
és Martinka településrész 
fogorvosi feladatok ellátására 
területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– a fogorvosi körzet 
lakosságszáma: 4160 fő, 
A fogorvos által ellátandó 
feladatok: 
– 4/2000. (II. 25.) EüM rend.-
ben foglaltak szerint 

– a háziorvosi, házi 
gyermekorvos  
és a fogorvosi tev.-ről  
szóló 4/2000. (II. 25.)  
rend.-ben meghatározott 
képesítés, 
– a 313/2011. (XII. 23.)  
Korm. rend.-ben előírt 
feltételek megléte, 
– az eü. államigazgatási 
szerv által működtetési jog 
engedélyezési  
feltételek fennállásának 
igazolása, 

– a megjelenést követő 
15 munkanapon belül, 
– e.h.: a h. lejártát  
követő soron következő  
Képv.-test. ülésen, 
– a Képv.-test fenntartja 
magának  
azt a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja, 
– a praxis betöltésének  
kezdeti időpontja:  
a szükséges engedélyezési 
eljárást követően, 
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– a praxis egyéni vagy társas 
vállalkozói formában  
látható el, 
– büntetlen előélet, 
– e: amennyiben a pályázó 
vállalja, hogy saját tulajdonú 
ingatlanban vagy mástól 
bérelt ingatlanban kívánja 
működtetni a praxist, 
– az egyes 
közszolgáltatókkal 
közvetlenül szerződés 
kötése és a rezsi saját 
nevében fizetése, 
– cs: a v.-et, szakirányú 
képzettséget igazoló 
okiratok hiteles másolata, 
– részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– az eü. államigazgatási 
szerv által működtetési jog 
engedélyezési feltételek 
fennállásának igazolása, 
– a vállalkozás meglétét 
igazoló dokumentumok 
(egyéni vállalkozói igazolvány, 
illetve társas vállalkozás esetén 
az Alapító Okirat (Alapszabály)  
és a cégbírósági bejegyzést 
igazoló okirat) hiteles 
másolata, 
– eü. alkalmasság igazolása, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó hozzájárul 
ahhoz, hogy a pályázat 
elbírálásában részt  
vevők a pályázati anyagot 
megismerhetik, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a Képv.-test. nyílt  
vagy zárt ülésen tárgyalja-e  
a pályázatot

– a megbízás időtartama: 
az Ö. a nyertes pályázóval 
határozatlan időre szóló 
részletes szerződést köt, 
melyben a felek a működés és 
üzemeltetés részletes feltételeit 
határozzák meg, 
– a működéshez a mindenkori 
OEP-finanszírozás biztosított, 
amennyiben a szolgáltató erre 
vonatkozóan a szerződést az 
OEP-pel megköti. Az eü. 
szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeiről, valamint 
a működési engedélyezési 
eljárásról szóló 96/2003. 
(VII. 15.) Korm. rend. 
értelmében a tev. végzéséhez 
és az OEP finanszírozásához  
a megyei kormányhivatal 
kistérségi népegészségügyi 
intézete által kiadott érvényes 
működési engedéllyel kell 
rendelkezni.  
A praxisjog ingyenes. 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton egy példányban kell 
benyújtani Hajdúsámson Város 
Ö. címére (4251 Hajdúsámson, 
Szabadság tér 5., Hamza Gábor 
polgármesternek címezve.  
A borítékon fel kell tüntetni: 
„Fogorvosi pályázat”, 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatban további 
információt Hamza Gábor 
polgármester nyújt  
a 06 (52) 590-590-es 
telefonszámon 

  
Heves megye 

  
Jász-Nagykun-Szolnok megye 

 
Jásztelek Községi Ö. 
Képv.-test. 
5141 Jásztelek, 
Szabadság út 71. 

háziorvos 
– vegyes körzetben, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– vállalkozási vagy egyéb 
formában, 
– hétköznapi készenléti, 
hétvégi ügyeleti rendszerben 
való részvétellel, 
– iskolaorvosi feladatokkal 
– a település népesség száma: 
1632 fő 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés és az ott, 
valamint a 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rend.-ben előírt 
egyéb feltételek megléte, 
– cs: 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– sz.ö., 
– háziorvosi alkalmassági 
vizsgálat meglétét igazoló 
okmány másolata, 
– MOK területi sz. 
véleményezés a 
működtetési jog 
megszerzéséhez, 

– a megjelenéstől számított  
15. nap, 
– az álláshely a Képv.-test. 
döntését követően azonnal 
betölthető, 
– szolg. lakás biztosított, 
– pályázatok benyújtása: Tóth 
Nóra polgármesterhez a P.H. 
címére (5141 Jásztelek, 
Szabadság út 71.), 
– t: 06 (57) 462-069, 
– a Képv.-test. fenntartja a jogot, 
hogy a pályázatot 
eredménytelennek minősítse 
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– hozzájárulás a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevőknek a megismeréshez, 
– okiratok hiteles másolata 
 

Komárom-Esztergom megye 
    

A Tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az 
alábbi területre: 

Fekvőbeteg Osztályra: 
belgyógyász, belgyógyász-kardiológus, belgyógyász-gasztroenterológus, idegsebész, fül-orr-gégész, szülész-nőgyógyász, 
aneszteziológus, sebész, neurológus szakorvosok részére. 

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: 
radiológus, valamint nukleáris medicina szakvizsgával rendelkező szakorvos részére. 

Az alábbi szakmákra jelentkező orvos házaspárok részére korszerűen felújított, könnyített költségtérítésű önkormányzati 
bérlakást biztosítunk letelepedésre, egyedülállók esetén ez külön megegyezés tárgyát képezi: 

– belgyógyászati szakmákban, 

– aneszteziológus, 

– radiológus. 

Az egyéb szakmákra pályázóknál garzon házban férőhelyet biztosítunk. 

Az alábbi állások munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is betölthetők (szabadfoglalkozás, vagy vállalkozás): 
gyermeksebész heti 6 órában, 
szájsebész heti 18 órában. 
Várjuk továbbá rezidensek jelentkezését az alábbi szakmákra: 

Belgyógyászat, Belgyógyászat-Kardiológia, Belgyógyászat-Gasztroenterológia, Fül-orr-gégészet, Idegsebészet, Ortopédia-
traumatológia, Neurológia, Nukleáris medicina, Radiológia, Szülészet-nőgyógyászat, Tüdőgyógyászat. 

Valamennyi pályázathoz: 
Bérezés: a Kjt., illetve megegyezés szerint. 
Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi tevékenység végzése. 
A pályázatokra elsősorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de jelentkezhetnek szakvizsga előtt állók is. 

A jelentkezéshez csatolandók: 
– végzettséget igazoló okmányok másolata; 
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 
– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 
– kamarai tagság igazolása; 
– OONYI könyv másolata; 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi); 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– előadások, publikációk listája; 
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 31. 
A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül. 
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázati felhívás az NKI honlapján is megtekinthető 2012. július 16-tól. 
A pályázati anyagot a Főigazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) dr. Fain András orvos-
igazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 (34) 515-470. 
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”, illetve „Pályázat rezidensi álláshelyre”. 
    

Nógrád megye 
    

Pest megye 
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Somogy megye 
    

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
    

Tolna megye 
    

Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–2.) szakvizsgázott vagy szakvizsga előtt álló orvosok részére 
pályázatot hirdet az alábbi osztályokra: 

Pszichiátria (szakorvos vagy szakvizsga előtt álló) 

Pszichiátria Rehab. (pszichiátria, de egyéb szakképesítés is) 

Fül-orr-gége 

Sebészet 

Érsebészet 

Reumatológia 

Tüdőgyógyászat 

Krónikus belgyógyászat 

Radiológia (csak szakorvos) 

Onkológia (onkológia, de más szakképesítés is) 

Ortopéd-Traumatológia (Traumatológiai Osztály, elsősorban szakorvos) 

Szülészet-nőgyógyászat 

Mozgásszervi Rehabilitáció 

SBO (oxyológia és sürgősségi orvostan szakvizsgával rendelkezők előnyben, de jelentkezhetnek szakorvosjelöltek is) 

Belgyógyászat (Kardiológia) 

Munkaköri feladatok: 
– jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai 
protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. 

Pályázati feltétel: 
– orvosi diploma. 

A pályázathoz csatolandó: 
– személyes adatok, végzettséget igazoló okiratok fénymásolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata, működési nyilvántartásról másolat; 

– MOK tagságról igazolás; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázat közölhető harmadik személlyel és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb fontos információ: az NKI honlapon az álláshirdetés publikálásra kerül 2012. július 25. napján. 
Az állások a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthetők. Első és ráépített szakvizsga megszerzése támogatott. 
Bérezés Kjt. alapján. Pályázatokat a fenti címre, dr. Muth Lajos főigazgató főorvos részére lehet benyújtani. 

 
    

Vas megye 
    

Veszprém megye 
    
Veszprém Megyei 
Csolnoky Ferenc K. 
Nonprofit Zártkörűen 
Működő Rt. 
főig.-ja 
8200 Veszprém, 
Kórház u. 1. 

patológus  
rehabilitációs 
és/vagy belgyógyász 
pszichiáter 
sebész 
szülész-nőgyógyász 
bőrgyógyász 

– orv. d., 
– szakirányú szv., 
– számítógép felhasználó 
szintű ismerete 
– cs: d. másolat, 
– szv. biz. másolat, 
– igazolás OONY-ba vételről,

– igény esetén orvos-
nővérszállón elhelyezés, 
– pályázatok benyújtása: Soós-
Orsós Ibolya mb. 
humánerőforrás gazdálkodási 
osztályvezetőhöz  
(8200 Veszprém, Kórház u. 1.), 
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sürgősségi 
gyermeksebész 
neurológus 
belgyógyász 
hematológus 
szakorvos vagy szakorvosjelölt 

– sz.ö. Amit kínálunk: 
– extra ügyeleti díjazás, 
– cafeteria, 
– 13. havi juttatás, 
– további részletek: 
www.vmkorhaz.hu 

    
Zala megye 

    
 

 
 
 

Helyesbítés 

 
Az Egészségügyi Közlöny 2012. évi 11. számának 426. oldalán a Soproni Erzsébet Oktató Kórház főigazgató főorvosa által meg-
hirdetett Belgyógyászati Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvosi álláspályázat – a hirdető kérésére – visszavonásra került. 
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán
cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el az
aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás-
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras-
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi-
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le-
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 1500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1500 fo rint áfával) .................................. példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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12.1110 – Lajosmizse

A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki a dónál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 600 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás


