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21. szám

I. RÉSZ
Személyi rész

II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,
kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai
A Kormány 338/2012. (XII. 4.) Korm. rendelete
az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek az egészségügyi dolgozók
és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésével összefüggõ módosításáról
A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 3. § tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés
a) és b) pontjában,
a 4–7. §, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) 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 módosítása
1. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.1.) a következõ 68. §-sal egészül ki:
„68. § (1) Az érvényes finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ, a 20. § szerint díjazásban részesülõ, orvossal mûködtetett
iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálatok a 2012. december havi finanszírozásuk 28 százalékának megfelelõ összegû
egyszeri díjazásban részesülnek, amelyet az OEP az érintett egészségügyi szolgáltatók részére 2012. december
hónapban fizet ki.
(2) Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
2012. évi illetmény- vagy bérnövelésével összefüggõ módosításáról szóló 338/2012. (XII. 4.) Korm. rendelettel
megállapított 20. § (3) bekezdésében foglaltakat a 2013. január havi kifizetésektõl kell alkalmazni.”

2. §

Az R.1.
a) 20. § (3) bekezdésében a „40” szövegrész helyébe a „45,6” szöveg,
b) 5. számú mellékletében foglalt táblázat
ba) „Iskolaegészségügyi ellátás” megjelölésû sor „2012. évi módosított elõirányzat” megjelölésû oszlopában az
„1 856,0” szövegrész helyébe az „1 899,4” szöveg,
bb) „Védõnõi szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen” megjelölésû sor „2012. évi módosított
elõirányzat” megjelölésû oszlopában a „18 223,2” szövegrész helyébe a „18 266,6” szöveg,
bc) „Visszamenõleges, illetve folyamatos illetmény és bérnövelésre szolgáló fedezet” megjelölésû sor „2012. évi
módosított elõirányzat” megjelölésû oszlopában a „28 004,2” szövegrész helyébe a „27 960,8” szöveg,
bd) „Célelõirányzatok összesen” megjelölésû sor „2012. évi módosított elõirányzat” megjelölésû oszlopában a
„38 305,1” szövegrész helyébe a „38 261,7” szöveg
lép.
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2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása
3. §

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az
ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.2.) a következõ 8. §-sal egészül ki:
„8. § (1) Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek az egészségügyi dolgozók és egészségügyben
dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésével összefüggõ módosításáról szóló 338/2012. (XII. 4.)
Korm. rendelettel megállapított
a) 1. melléklet II. pont 57–64. alpontját, és
b) 2. mellékletében foglalt táblázat 233–245. pontját
2012. január 1-jétõl kell alkalmazni.
(2) A 2. mellékletében foglalt táblázat 233–245. pontja szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult
foglalkoztatottja részére a visszamenõleges illetmény- vagy bérnövelés összegét a 2012. decemberi bér (illetmény)
kifizetésével egyidejûleg, egy összegben kell kifizetni 2013. január hónapban.
(3) A 4. § (1)–(4) bekezdésében foglaltaktól eltérõen
a) a 2. mellékletében foglalt táblázat 233–245. pontja szerinti munkáltató és az (1) bekezdés a) pontja szerinti
foglalkoztatott munkáltatója a 2012. január 1-je és 2012. június 30-a közötti idõszakra az (1) bekezdésben foglaltakra
tekintettel felmerülõ visszamenõleges illetmény- vagy bérnövelésre, valamint a 2012. július 1-je és 2012. november
30-a közötti idõszakra felmerülõ folyamatos illetmény- vagy bérnövelésre tekintettel járó támogatás iránti igényét
2012. december 10-ig nyújtja be a GYEMSZI részére,
b) az a) pontban foglalt illetmény- vagy bérnövelésre tekintettel 2012. január–november hónapokra járó támogatási
összeget a kifizetõt terhelõ, közterhekkel növelt bruttó összegben, szolgáltatói bontásban a GYEMSZI – az igény
megalapozottságának megállapítását követõen – 2012. december 15-ig továbbítja az OEP részére,
c) az OEP a b) pont szerinti támogatási összeget 2012. december 28-ig kifizeti a jogosult intézmény részére.
(4) A 2. mellékletében foglalt táblázat 233–245. pontja szerinti munkáltató a 4. § (9) bekezdésében foglaltaktól eltérõen
a 2012. január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett összegekkel 2013. február 28-ig számol el a 4. melléklet
szerinti tartalommal a GYEMSZI felé. Az ezt követõ idõszakok elszámolása a 4. § (9) bekezdése szerint történik.
(5) A 2. melléklet szerinti munkáltató a 4. § (9) bekezdésében foglaltaktól eltérõen az 1. melléklet II. pont
57–64. alpontjában meghatározott munkakörök vonatkozásában a 2012. január–szeptember hónapokra ténylegesen
kifizetett összegekkel 2013. február 28-ig számol el a 4. melléklet szerinti tartalommal a GYEMSZI felé. Az ezt követõ
idõszakok elszámolása a 4. § (9) bekezdése szerint történik.”

4. §

Az R.2. 2. § (2) bekezdésében a „munkaköre keretei között az (1) bekezdésben foglalt ellátásokon” szövegrész helyébe
a „munkaköre keretei között egészségügyi tevékenységnek nem minõsülõ tevékenységet is végez, vagy az
(1) bekezdésben foglalt ellátásokon” szöveg lép.

5. §

Hatályát veszti az R.2. 1. § (4) és (5) bekezdése.

6. §

(1) Az R.2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R.2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 5. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 338/2012. (XII. 4.) Korm. rendelethez
Az R.2. 1. melléklet II. pontja a következõ 57–64. alponttal egészül ki:
[II. Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:]
„57. szociális munkás
58. szociális szervezõ
59. szociális ügyintézõ
60. szociális gondozó
61. közegészségügyi és járványügyi felügyelõ, okleveles népegészségügyi szakember
62. közegészségügyi járványügyi ellenõr
63. közegészségügyi felügyelõ*,**
64. vezetõ közegészségügyi felügyelõ*”

2. melléklet a 338/2012. (XII. 4.) Korm. rendelethez
Az R.2. 2. mellékletében foglalt táblázat a következõ 233–245. sorral egészül ki:
(A

B

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

233.

MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft.

234.

Országos Környezetegészségügyi Intézet

Budapest

Ibrány

235.

Országos Epidemiológiai Központ

Budapest

236.

Magyar Légimentõ Nonprofit Kft.

Budaörs

237.

Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény,
Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum

Szeged

238.

Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum

239.

Magyar Pünkösdi Egyház Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon

Dunaharaszti
Szabadszállás

Szarvas

240.

Gazdasági-Mûszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

241.

Dr. Kostyán Andor Rendelõintézet

242.

Központi Stomatológiai Intézet

Budapest

243.

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató

Budapest

244.

Budapest X. kerület Kõbányai Egészségügyi Szolgálat

Budapest

245.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Abony

Nyíregyháza
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III. RÉSZ
Emberi erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások
Az emberi erõforrások miniszterének 37/2012. (XI. 16.) EMMI rendelete
a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl
és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont da) 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 következõket rendelem el:
1. §

A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl
szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„a) a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi
irányelv, valamint annak a 79/661/EGK, 82/368/EGK, 83/574/EGK, 88/667/EGK, 89/679/EGK, 93/35/EGK, 2011/84/EU
tanácsi, a 2003/15/EK, 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi és a 83/341/EGK, 83/496/EGK, 84/415/EGK,
85/391/EGK, 86/179/EGK, 86/199/EGK, 87/137/EGK, 88/233/EGK, 89/174/EGK, 90/121/EGK, 91/184/EGK, 92/8/EGK,
92/86/EGK, 93/47/EGK, 94/32/EK, 95/34/EK, 96/41/EK, 97/1/EK, 97/45/EK, 98/16/EK, 98/62/EK, 2000/6/EK, 2000/11/EK,
2002/34/EK, 2003/1/EK, 2003/16/EK, 2003/80/EK, 2003/83/EK, 2004/87/EK, 2004/88/EK, 2004/93/EK, 2004/94/EK,
2005/9/EK, 2005/42/EK, 2005/52/EK, 2005/80/EK, 2006/65/EK, 2006/78/EK, 2007/1/EK, 2007/17/EK, 2007/22/EK,
2007/53/EK, 2007/54/EK, 2007/67/EK, 2008/14/EK, 2008/42/EK, 2008/88/EK, 2008/123/EK, 6/2009/EK, 2009/36/EK,
2009/129/EK, 2009/130/EK, 2009/134/EK, 2009/159/EU, 2009/164/EU, 2010/3/EU, 2010/4/EU, 2011/59/EU bizottsági
irányelvekkel és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság,
a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság
csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról szóló okmány
II. melléklet 1. rész C. pontjával történt módosításai;”

2. §

Az R. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

4. §

Ez a rendelet a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK irányelvnek az irányelv III. mellékletének a mûszaki
fejlõdéshez való hozzáigazítása céljából történõ módosításáról szóló 2011. szeptember 20-i 2011/84/EU tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 37/2012. (XI. 16.) EMMI rendelethez
Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
Korlátozások
(Referencia szám

a

12.

Hatóanyag neve

b

Hidrogén-peroxid és egyéb
olyan vegyületek vagy
keverékek, melyekbõl
hidrogén-peroxid szabadul fel,
beleértve a karbamidperoxidot és a cink-peroxidot

alkalmazási
terület és/vagy
felhasználás
c

a) Hajápolási
keverékek

maximálisan
megengedett
koncentráció a
végtermékben

egyéb
korlátozások és
követelmények

d

e

a) 12% H2O2 (40
térfogatszázalék),
szabad vagy
felszabadult

Címkére felírandó
felhasználási
feltételek és
figyelmeztetések
f)

Megfelelõ
kesztyû
használandó!
Hidrogénperoxidot
tartalmaz.
Szembe ne
kerüljön!

b) Bõrápolási
keverékek

b) 4% H2O2,
szabad vagy
felszabadult

Szembe jutása
esetén azonnal
kiöblíteni!
Hidrogénperoxidot
tartalmaz.
Szembe ne
kerüljön!

c)
Körömerõsítõ
keverékek

c) 2% H2O2,
szabad vagy
felszabadult

Szembe jutása
esetén azonnal
kiöblíteni!
Hidrogénperoxidot
tartalmaz.
Szembe ne
kerüljön!
Szembe jutása
esetén azonnal
kiöblíteni!

d) Szájápolási d) £ 0,1% H2O2,
termékek,
szabad vagy
beleértve
felszabadult
a szájvizet,
a fogkrémet és
a fogfehérítõ
termékeket
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e) Fogfehérítõ e) 0,1% < és
termékek
£ 6% H2O2,
szabad vagy
felszabadult
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e) Csak
fogorvosok
számára
értékesíthetõ.
Használata
minden
alkalmazási
ciklusban elsõ
ízben fogorvos
vagy
fogszakorvos
által, illetve
fogorvos vagy
fogszakorvos
közvetlen
felügyelete
alatt és azonos
biztonsági
szint
biztosítása
mellett
történhet.
Ezután az
alkalmazási
ciklus
hátralevõ
részére a
fogyasztó
rendelkezésére
kell bocsátani.
18 éves kor
alatt nem
alkalmazható.

Hidrogénperoxidot
tartalmaz.
Szembe ne
kerüljön!
Szembe jutása
esetén azonnal
kiöblíteni!
A szabad vagy
felszabadult
H2O2
százalékban
kifejezett
koncentrációja.
18 éves kor
alatt nem
alkalmazható.
Csak fogorvos,
fogszakorvos
számára
értékesíthetõ.
Használata
minden
alkalmazási
ciklusban elsõ
ízben fogorvos,
fogszakorvos
által, illetve
annak
közvetlen
felügyelete
alatt és azonos
biztonsági
szint
biztosítása
mellett
történhet.
Ezután az
alkalmazási
ciklus
hátralevõ
részére a
fogyasztó
rendelkezésére
kell bocsátani.
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Az emberi erõforrások minisztere 42/2012. (XI. 28.) EMMI rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében 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 honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 4. § tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §
(4) bekezdésében 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 37. §
q) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
az 5. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pont ca) 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 – 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 következõket rendelem el:
1. §

(1) Az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól szóló 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az aktív fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: kórház) a miniszter által]
„a) meghatározott, a kapacitásra és mûködésre – különösen az ágyszámra, mûtéti kapacitásra, a minõsített
idõszakban felmerülõ többletigényekre – vonatkozó adatokat szolgáltat évente január 31-éig a megyei tisztifõorvos
részére, és”
(2) Az R1. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kórház vezetõje vagy vezetõik (a továbbiakban: vezetõ)]
„b) évente értékeli a honvédelmi feladatok végrehajtását, és arról december 31-ig írásban beszámol a megyei
(fõvárosi) tisztifõorvosnak.”
(3) Az R1. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás keretében személyes adat nem szolgáltatható. A megyei
tisztifõorvos az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat összesítve az országos tisztifõorvos útján megküldi a miniszter
részére.”

2. §

Az R1. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti, adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltató az adatokat a Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet térségi egészségszervezési központja útján megküldi a megyei
tisztifõorvosnak, aki az országos tisztifõorvos közremûködésével továbbítja azokat a miniszter részére. Az Országos
Mentõszolgálat vezetõje az adatokat közvetlenül a miniszter részére küldi meg.”

3. §

Hatályát veszti az R1.
a) 2. § (4) bekezdése,
b) 3. § (5) bekezdése,
c) 4. § a) pontjában a „továbbá a 3. § (5) bekezdése szerint kijelölteket is,” szövegrész,
d) 5. §-a.

4. §

(1) A tûzvédelem és a mûszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 28/2000. (X. 11.)
EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §
a) (2) bekezdésében az „Egészségügyi Minisztériumot” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter
által vezetett minisztériumot” szöveg,
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(3) bekezdésében az „az ÁNTSZ területileg illetékes megyei intézetét” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét” szöveg,
(4) bekezdésében az „egészségügyi minisztert” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs minisztert” szöveg

c)
lép.
(2) Hatályát veszti az R2. 4. § (5) bekezdése.
5. §

(1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegû
szolgáltatásaiért fizetendõ díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a a következõ
(12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az 1. melléklet I.3. pontja szerinti eljárások jogorvoslati díját az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatal 10032000-00285788-00000000 számú számlájára kell befizetni.”
(2) Az R3. 1. melléklet „VIII.18.” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:
(Atomenergia alkalmazásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatások)
VIII.18.

6. §

Hatósági személyi dózismérõvel végzett vizsgálat

2070 Ft/eset

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 5. § (2) bekezdése az e rendelet kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

Az emberi erõforrások minisztere 17/2012. (XI. 16.) EMMI utasítása
a közérdekû adatok megismerésének rendjérõl
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (6) bekezdése alapján a
következõ utasítást adom ki.
1. §

A közérdekû adatok megismerésére irányuló, az Emberi Erõforrások Minisztériuma kezelésében lévõ közérdekû
és közérdekbõl nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérõl szóló szabályzatot a
Mellékletben foglaltak szerint állapítom meg.

2. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közérdekû adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjérõl szóló 3/2007. (OK 17.) OKM
utasítás.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

1

Különösen, de nem kizárólag az Infotv. 26. § (2)–(3) bekezdésében, a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdésében, a
közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 3. §-ában, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
5. § (1) bekezdésében meghatározott adat.
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Melléklet a 17/2012. (XI. 16.) EMMI utasításhoz

A közérdekû adatok megismerésének rendjérõl szóló szabályzat
1. Általános rendelkezések
1. §

(1) A szabályzat célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglalt elõírások
figyelembevételével elõsegítse a közérdekû és a közérdekbõl nyilvános adatok megismeréséhez való,
Alaptörvényben rögzített jog érvényesülését azáltal, hogy meghatározza a közérdekû adatok megismerésére irányuló
igények teljesítésének rendjét az Emberi Erõforrások Minisztériumában (a továbbiakban: Minisztérium).
(2) A szabályzat hatálya a Minisztérium valamennyi szervezeti egységére, valamint munkatársára kiterjed.
(3) A szabályzat rendelkezéseit a Minisztérium kezelésében lévõ közérdekû és közérdekbõl nyilvános adatok
megismerésére irányuló igények esetében kell alkalmazni függetlenül attól, hogy az adatigénylõ a kérelmét a
Minisztériumhoz közvetlenül nyújtotta be, vagy más szerv a hozzá benyújtott igényt a Minisztériumhoz továbbította.
(4) A szabályzat nem vonatkozik a közhitelû nyilvántartásból történõ, törvényben szabályozott adatszolgáltatásra.
(5) A szabályzat alkalmazásában
a) közérdekû adat: a Minisztérium mint közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévõ és tevékenységére vonatkozó
vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem esõ, bármilyen
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy
gyûjteményes jellegétõl, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedõ értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a mûködést
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerzõdésekre vonatkozó adat;
b) közérdekbõl nyilvános adat:1 a közérdekû adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetõségét vagy hozzáférhetõvé tételét törvény közérdekbõl elrendeli;
c) döntés megalapozását szolgáló adat: a Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára
irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat, amely a keletkezésétõl
számított 10 évig nem nyilvános;
d) adatkezelõ: a Minisztérium adatkör szerint érintett szervezeti egységének azon vezetõje, aki önállóan vagy
másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
e) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek
összessége, így különösen gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,
DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
f) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történõ hozzáférhetõvé tétele;
g) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történõ hozzáférhetõvé tétele;
h) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2. A belsõ adatvédelmi felelõs
2. §

(1) Az Infotv. 24. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátására a Minisztérium Jogi Fõosztályának (a továbbiakban:
Fõosztály) szervezetén belül – az Infotv. 24. § (1) bekezdésében meghatározott végzettséggel rendelkezõ – belsõ
adatvédelmi felelõs (a továbbiakban: adatvédelmi felelõs) mûködik. Az adatvédelmi felelõs személyérõl a
közigazgatási államtitkár dönt.
(2) Az adatvédelmi felelõs a Minisztérium adatvédelmi tevékenységének keretében – a 3–11. §-okban foglaltakon
túlmenõen – az alábbi feladatokat látja el:
a) elõkészíti az adatvédelem tárgyában kiadandó közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét, közremûködik
az adatvédelmet érintõ egyéb állásfoglalások kidolgozásában;
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b)

közremûködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggõ döntések meghozatalában, valamint az
érintettek jogainak biztosításában, továbbá a szervezeti egységek és munkatársaik részére tájékoztatást nyújt;
c) ellenõrzi az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belsõ, adatvédelemmel
kapcsolatos szabályzatok rendelkezéseinek a megtartását;
d) közremûködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Minisztériumot
érintõ vizsgálatainak lefolytatásában és az ezekkel összefüggõ megkeresések megválaszolásában;
e) tárgyév december 15-éig az emberi erõforrások minisztere részére elkészíti a Minisztérium adatvédelmi
feladatainak végrehajtásáról és a közérdekû adatok nyilvánosságának helyzetérõl szóló jelentést;
f) részt vesz az adatvédelmi felelõsök konferenciáján, valamint az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében
kapcsolatot tart a belsõ adatvédelmi felelõsökkel.
(3) Az adatvédelmi felelõst akadályoztatása esetén a jogi és személyügyi helyettes államtitkár által kijelölt munkatárs
helyettesíti, aki e feladatai ellátása során az adatvédelmi felelõs jogkörét gyakorolja.

3. Az adatmegismerési igény benyújtása
3. §

(1) A személyesen megjelent adatigénylõ igényét az erre a célra rendszeresített, az 1. függelék szerinti igénylõlap
(a továbbiakban: igénylõlap) kitöltésével, vagy azzal megegyezõ adattartalmú igénylés átadásával nyújtja be a
Fõosztályra.
(2) A postai vagy elektronikus úton történõ adatigénylésre a honlapról letölthetõ igénylõlap kitöltésével, vagy azzal
megegyezõ adattartalmú igénylés benyújtásával van mód. Az igényléseket a Minisztérium a honlapon megjelölt
elektronikus postafiókcímen, illetve postacímen fogadja.
(3) Az (1)–(2) bekezdésen kívüli, a Minisztérium egyéb elérhetõségeire érkezõ megkereséseket a címzett szervezeti
egység továbbítja a Fõosztályra.
(4) A (3) bekezdés szerinti megkereséseket nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy azok nem az
(1)–(2) bekezdés szerinti elérhetõségekre érkeztek.
(5) A sajtótól érkezõ megkeresésekre a 4. § rendelkezései irányadóak.

4. A sajtó által igényelt adatokra vonatkozó különös szabályok
4. §

(1) A sajtótól közvetlenül a Sajtó és Kommunikációs Titkársághoz (a továbbiakban: Titkárság) érkezõ megkereséseket az
érintett szervezeti egységek bevonásával a Titkárság teljesíti.
(2) Az igénylõlapon, illetve a közérdekû adatok igénylésére megjelölt, a 3. § (2) bekezdése szerinti elérhetõségeken,
valamint a 3. § (3) bekezdése szerint a Fõosztályhoz megküldött, de a sajtótól érkezõ megkereséseket – az adatvédelmi
felelõs útján – a Fõosztály megküldi a Titkárságnak.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatigénylések esetén az igényelt adatok Titkárság általi összeállítását követõen az
adatvédelmi felelõs lefolytatja a 6. § (5)–(6) bekezdése szerinti eljárást azzal, hogy az adatvédelmi felelõs állásfoglalását
követõen az adatigénylést a Titkárság teljesíti, illetve utasítja el a 8–9. §-ban foglaltak megfelelõ alkalmazásával.

5. Az adatmegismerési igény vizsgálata
5. §

(1) A beérkezett adatigénylést a Fõosztály az adatvédelmi felelõs útján vizsgálja meg és ellenõrzi, hogy az adatigénylõ az
igénylõlapot megfelelõen töltötte-e ki, illetve hogy a nem az igénylõlapon benyújtott igény a teljesíthetõséghez
szükséges adatokat tartalmazza-e.
(2) Amennyiben az igény nem tartalmazza az igény teljesítéséhez, illetve a döntéshez szükséges adatokat – ideértve azt az
esetet is, ha az adatigénylõ a megismerni kívánt adatot nem tudja pontosan megjelölni –, az adatvédelmi felelõs a
személyesen jelenlévõ igénylõnek – szükség esetén az adatkör szerint érintett szervezeti egység (a továbbiakban:
szervezeti egység) bevonásával – segítséget nyújt a formailag megfelelõ igény benyújtása, illetve a megismerni kívánt
adatok körének konkrét meghatározása érdekében, a személyesen nem jelenlévõ igénylõt pedig haladéktalanul
megkeresi az adatigénylés pontosítása céljából. Amennyiben az adatigénylõ a kérelem pontosítására irányuló
felhívásra nem válaszol, a kérelmét visszavontnak kell tekinteni. Erre az adatigénylõt a felhívásban figyelmeztetni kell.
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(3) A kérelem szóban történõ módosítása esetén az adatvédelmi felelõs a szükséges kiegészítéseket rávezeti az akta
borítójára, elektronikus levélben vagy postai úton történõ pontosítás esetén a kiegészítéseket az aktában elhelyezi.
(4) Az Infotv. 33. §-a szerinti, elektronikusan kötelezõen közzéteendõ adatokra irányuló igény esetében az adatvédelmi
felelõs az igénylõt tájékoztatja a közzétett adat pontos fellelhetõségérõl és arról, hogy az igényt ezáltal teljesítettnek
kell tekinteni.
(5) Ha az igény benyújtásakor vagy az eljárás bármely késõbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplõ
adatok nincsenek vagy azok egy része nincs a Minisztérium kezelésében, az igényt vagy annak egy részét
haladéktalanul meg kell küldeni az adatot kezelõ illetékes szervhez, az adatigénylõ egyidejû értesítése mellett. Abban
az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az adatigénylõt az igény teljesíthetetlenségérõl kell értesíteni.

6. Az igényelt adatok összeállítása, minõsítése
6. §

(1) A formai és tartalmi szempontból megfelelõ igény benyújtása után az adatvédelmi felelõs haladéktalanul
megállapítja, hogy az igényben foglalt adatok pontosan mely szervezeti egységnél találhatóak, ezt követõen az igényt
a szervezeti egység adatkezelõjéhez továbbítja.
(2) A szervezeti egység adatkezelõje az igényelt adatokat összegyûjti és az igénylést, valamint az igényelt adatokat
tartalmazó dokumentumokat öt munkanapon belül megküldi az adatvédelmi felelõsnek.
(3) Amennyiben még az adatok összegyûjtését, összeállítását megelõzõen alappal feltételezhetõ, hogy az igényelt
adatok teljes köre az Infotv. 27. §-a szerinti, illetve a (4) bekezdésben foglalt valamely ok miatt nem ismerhetõ meg, a
szervezeti egység adatkezelõje errõl – az elutasítás indokát megjelölve – tájékoztatja az adatvédelmi felelõst, aki
lefolytatja az (5) bekezdés szerinti eljárást.
(4) Az igényben foglalt adatokat tartalmazó dokumentumok teljes körû, hiánytalan összeállítása a szervezeti egység
adatkezelõjének felelõssége, az adatok teljeskörûségét az adatvédelmi felelõs nem vizsgálja. A szervezeti egység
adatkezelõje az adatok összegyûjtése során jelzi az adatvédelmi felelõsnek, amennyiben megítélése szerint az igényelt
adatok vagy azok egy része az (5) bekezdés a)–b) pontja szerinti valamely szempontnak nem felelnek meg, illetve az
(5) bekezdés c)–d) pontja szerinti minõsítés áll fenn.
(5) Az adatvédelmi felelõs a (2) bekezdés szerinti adatok tekintetében állást foglal
a) a Minisztérium adatkör szerinti érintettségérõl,
b) az adatok Infotv. szerinti közérdekû, közérdekbõl nyilvános vagy döntés-elõkészítõ jellegérõl,
c) arról, hogy az adatok a minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pontja szerint minõsített
adatnak, vagy az Infotv. 27. § (2)–(4) bekezdése szerint korlátozott nyilvánosságú adatnak minõsülnek-e, valamint
d) arról, hogy az adatok az igénylõ által – a c) pontban foglaltakon túlmenõ – meg nem ismerhetõ adatot – személyes
adatot, üzleti titkot, a 7. § szerinti döntés megalapozását szolgáló adatot – tartalmaznak-e.
(6) Az adatvédelmi felelõs állást foglal arról, hogy a (2) bekezdés szerinti, a szervezeti egység adatkezelõje által
megküldött adatok – a (3)–(5) bekezdésben foglalt szempontok alapján – az igénylõ által megismerhetõk-e.
Az adatvédelmi felelõs állásfoglalásának kialakítását követõen a (2) bekezdés szerinti adatok megismerését a Fõosztály
– az adatvédelmi felelõs útján –
a) az igénylõ számára a 8. §-ban foglaltak szerint lehetõvé teszi vagy
b) elutasítja és a 9. §-ban foglaltak szerint errõl értesíti az igénylõt
és az a)–b) pontban foglaltakról a szervezeti egység adatkezelõjét tájékoztatja.

7. A döntés megalapozását szolgáló adatok megismerésére irányuló igényekkel kapcsolatos
különös szabályok
7. §

(1) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény esetén a (2)–(6) bekezdésben foglaltak szerint
kell eljárni.
(2) A döntés megalapozását szolgáló adat – ha egyes ilyen adatok tekintetében jogszabály rövidebb idõtartamot nem
állapít meg – a keletkezésétõl számított tíz évig nem nyilvános.
(3) A szervezeti egység adatkezelõje a 6. § (2) bekezdése szerinti eljárás során – amennyiben megítélése szerint az igényelt
adatok ilyennek minõsülnek – nyilatkozik arról, hogy
a) az igényben szereplõ adat döntés megalapozását szolgáló adat,
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b)

megítélése szerint a döntés megalapozását szolgáló adat megismerése – a (4)–(5) bekezdés szerinti eljárás
keretében – engedélyezhetõ-e.
(4) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerését – az adat megismeréséhez és a megismerhetõség kizárásához
fûzõdõ közérdek súlyának mérlegelésével – a közigazgatási államtitkár engedélyezheti.
(5) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igényt – a szervezeti egység adatkezelõjével történõ
konzultációt követõen – az adatvédelmi felelõs terjeszti a közigazgatási államtitkár elé.
(6) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény – a (2) bekezdésben meghatározott
idõtartamon belül – a döntés meghozatalát követõen akkor utasítható el, ha az adat megismerése a Minisztérium
törvényes mûködési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külsõ befolyástól mentes ellátását, így különösen
az adatot keletkeztetõ álláspontjának a döntések elõkészítése során történõ szabad kifejtését veszélyeztetné.

8. Az igény teljesítésére vonatkozó határidõk, az adatok átadása és a költségtérítés megállapítása
8. §

(1) Az adatmegismerési igénynek a Fõosztály az adatvédelmi felelõs útján – a 6. § (5)–(6) bekezdése szerinti eljárás lefolytatását
követõen – az igény tudomására jutását követõ legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.
(2) Ha az igény jelentõs terjedelmû, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott határidõ egy
alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Errõl az adatvédelmi felelõs kezdeményezésére a Fõosztály vezetõje dönt.
A határidõ meghosszabbításáról az igénylõt az igény kézhezvételét követõ 8 napon belül tájékoztatni kell.
(3) Az igénynek közérthetõ formában és – amennyiben ez aránytalan nehézség nélkül megoldható – az igénylõ által
kívánt eszközzel, illetve módon kell eleget tenni.
(4) Ha az igénylõ az adatokat betekintés útján kívánja megismerni, vagy a másolatokat személyesen kívánja átvenni, az
adatvédelmi felelõs felveszi a kapcsolatot az igénylõvel idõpont egyeztetése céljából. Az igénylõ – az ügyirat részét
képezõ – a 2–3. függelékben meghatározott nyilatkozatban aláírásával elismeri, hogy az iratokba a helyszínen
betekintett, illetve hogy az igényelt másolatot megkapta. A nyilatkozat elmaradása esetén a dokumentumok
tanulmányozását az igénylõ nem kezdheti meg.
(5) Az adatok tanulmányozására – az erre a célra kijelölt helyiségben – megfelelõ idõt kell biztosítani. A bemutatott
dokumentum tanulmányozása során az igénylõ kérdéseire válaszolni és az adatok biztonságára, illetve
változatlanságára felügyelni kell.
(6) Az igénylõ jogosult a bemutatásra került dokumentumokról jegyzeteket készíteni.
(7) Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészrõl annak tárolási módjától függetlenül az
igénylõ másolatot kaphat. A másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedõen, az
Infotv. 29. § (5) bekezdésének megfelelõen – költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés összegérõl az igénylõt az
igény teljesítését megelõzõen tájékoztatni kell.
(8) Ha a közérdekû adatot tartalmazó dokumentum az igénylõ által meg nem ismerhetõ adatot is tartalmaz, az igénylõ
által megtekintett dokumentumon, illetve a dokumentum másolatán a meg nem ismerhetõ adatot
felismerhetetlenné kell tenni.
(9) Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyrõl az igénylõ másolatot igényelt, jelentõs terjedelmû, a másolat
iránti igényt a költségtérítésnek az igénylõ általi megfizetését követõ 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a
másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentõs terjedelmû, továbbá a költségtérítés mértékérõl,
valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylõ lehetõségeirõl az igénylõt az adatvédelmi
felelõs az igény kézhezvételét követõ 8 napon belül tájékoztatja.
(10) A költségtérítés mértékének megállapítása során figyelembe vehetõ költségelemeket és azok legmagasabb mértékét,
valamint a másolatként igényelt dokumentum jelentõs terjedelmének megállapítása során alkalmazandó
szempontokat külön jogszabály határozza meg. Figyelembe kell továbbá venni a Minisztérium Önköltségszámítási
szabályzatának rendelkezéseit is.

9. Az igény teljesítésének megtagadása
9. §

(1) A Fõosztály – az adatvédelmi felelõs útján – az igény teljesítésének megtagadásáról annak indokaival, valamint az
Infotv. 31. §-a alapján az igénylõt megilletõ jogorvoslati lehetõségekrõl való tájékoztatással együtt, 8 napon belül
értesíti az igénylõt.
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(2) A jogorvoslati lehetõségekrõl szóló tájékoztatásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a Hatóságnál az igénylõ bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekû adatok
megismeréséhez fûzõdõ jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem érte, vagy ennek közvetlen veszélye
fennáll;
b) az igénylõ a közérdekû adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén bírósághoz fordulhat; a pert az
igény elutasításának közlésétõl számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító Minisztérium
ellen;
c) ha az igény elutasítása miatt az igénylõ a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tesz, a
pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetésérõl, az Infotv. 55. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követõ
harminc napon belül lehet megindítani;
d) a perindításra rendelkezésre álló határidõ elmulasztása esetén igazolásnak van helye.
(3) Az igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvû igénylõ az igényét anyanyelvén vagy az
általa értett más nyelven fogalmazza meg.

10. Az eljárás lezárását követõ intézkedések
10. §

Az ügy lezárását, azaz az igény teljesítését, az igény jogerõs elutasítását, illetve az esetlegesen felmerülõ költségek
megfizetését követõen az igénylõ személyes adatait az ügyiratból anonimizálás útján haladéktalanul törölni kell.

11. Nyilvántartás, adatszolgáltatás és tájékoztatás
11. §

(1) Az adatvédelmi felelõs az igényekrõl, az igények elintézésének módjáról, elutasító döntés esetében annak indokáról
nyilvántartást vezet.
(2) Az adatvédelmi felelõs a nyilvántartásból teljesíti az Infotv. 30. § (3) bekezdésében meghatározott, valamint a
honlapon történõ negyedéves adatszolgáltatást az ott meghatározott módon és határidõben.
(3) Az igények intézésének rendjére vonatkozó, az Infotv. 34. § (3) bekezdése szerinti – a 4. függelékben meghatározott –
tájékoztatót az igények benyújtására biztosított minisztériumi elérhetõségekkel együtt, valamint az igénylõlapot a
Minisztérium a „Közérdekû adatok” hivatkozás alatt elérhetõ oldalon a honlapon közzéteszi.

12. Vegyes és záró rendelkezések
12. §

(1) Az adatvédelmi felelõst jelen szabályzat hatálybalépését követõ 10 napon belül ki kell jelölni.
(2) A szervezeti egységek vezetõi a jelen szabályzat hatálybalépését követõ 15 napon belül kijelölik a szervezeti egység
azon munkatársát, akinek feladatát képezi a benyújtott igények jelen szabályzatban meghatározottak szerinti
intézése, és e személy nevét megküldik az adatvédelmi felelõs részére. Az igények intézésére több személy kijelölése is
lehetséges. A változásról az adatvédelmi felelõst haladéktalanul tájékoztatni kell.
(3) Az igénylõ jelen szabályzatban meghatározottak szerinti értesítése kizárólag írásban történhet, kivéve, ha az igénylõ
megfelelõ elérhetõséget erre nem biztosított. Az írásbeli értesítés elektronikus levélben is történhet, amennyiben az
igénylõ ilyen elérhetõséget megadott.
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1. függelék a szabályzathoz

IGÉNYLÕLAP*
közérdekû adat megismerésére

Az igénylõ neve (magánszemély neve, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezet
elnevezése):

A képviselõ neve (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezet esetén az eljáró képviselõ
megnevezése):

Levelezési cím:

Napközbeni elérhetõség (telefonszám, faxszám, e-mail cím):

Az igényelt közérdekû adatok meghatározása:

* Az ügy lezárását követõen a személyes adatokat a szabályzat 10. §-a alapján törölni kell.
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Az adatokról másolat készítését:
c igénylem
c nem igénylem

Csak másolatok igénylése esetében kell kitölteni!
Az elkészített másolatokat:
c
c
c

személyesen kívánom átvenni
postai úton kívánom átvenni
elektronikus formában kérem kiküldeni

Aláírásommal tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam benyújtott közérdekû adatmegismerési igény
pontosítása, kiegészítése – annak teljesíthetõsége érdekében – szükségessé válik, és az adatkezelõ megkeresésére
nem adom meg az ehhez szükséges információkat, az adatkezelõ az igényemet visszavontnak tekinti.

……………………………, ………………………………
………………………………………
aláírás
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2. függelék a szabályzathoz
IRATBETEKINTÉSI NYILATKOZAT
Alulírott (igénylõ megnevezése*) …………………………………………… az alábbiakról nyilatkozom:
1.

A mai napon betekintettem az alább felsorolt iratokba (megtekintett anyagok megjelölése), melyekrõl másolatot
kérek/nem kérek.

2.

Az általam az iratbetekintés során tudomásomra jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint használom fel és kezelem,
figyelemmel egyúttal a magyar jognak a személyhez fûzõdõ jogok, valamint a szellemi alkotások védelmére
vonatkozó szabályaira is.

Budapest, ………………………………
………………………………………
aláírás

* Az ügy lezárását követõen a személyes adatokat a szabályzat 10. §-a alapján törölni kell.

3. függelék a szabályzathoz

Alulírott (igénylõ megnevezése*) ……………………………………… az alábbiakról nyilatkozom:
A mai napon az alább felsorolt iratokról (megtekintett anyagok megjelölése) készített másolatot átvettem.

Budapest, ………………………………
………………………………………
aláírás

* Az ügy lezárását követõen a személyes adatokat a szabályzat 10. §-a alapján törölni kell.
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4. függelék a szabályzathoz
Tájékoztató a közérdekû adatok egyedi igénylésérõl
Általános információk
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a
közérdekû és a közérdekbõl nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekû adat) megismerése iránt bárki
– szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be a honlapról letölthetõ igénylõlap kitöltésével, vagy azzal
megegyezõ adattartalmú igénylés benyújtásával.

A közérdekû adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja
1. Személyesen az Emberi Erõforrások Minisztériuma Jogi Fõosztálya Egészségpolitikai Osztályán (1051 Budapest,
Arany János utca 6–8.) A Minisztérium belsõ adatvédelmi felelõse:
…………………………………………………
2. Írásban az Emberi Erõforrások Minisztériuma Jogi Fõosztálya Egészségpolitikai Osztálya, 1051 Budapest, Arany János
utca 6–8. postai címen.
3. Elektronikusan a kozadat@emmi.gov.hu címen.

A közérdekû adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje
Ha az igény elõterjesztésekor vagy az eljárás bármely késõbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben
szereplõ adatokat vagy azok egy részét nem a Minisztérium kezeli, az igény haladéktalanul áttételre kerül az illetékes
szervhez az igénylõ egyidejû értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az
igénylõt errõl a Minisztérium értesíti.
A Minisztérium az igénynek a lehetõ legrövidebb idõn belül, de legkésõbb a Minisztériumhoz történõ beérkezéstõl,
illetve a szóban elõterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Ha az adatigénylés
jelentõs terjedelmû, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, ez a határidõ egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható, amelyrõl az adatigénylõt 8 napon belül tájékoztatni kell. Az igény teljesítésének megtagadásáról
és annak indokairól 8 napon belül a Minisztérium levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett vagy
az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve, elektronikusan tájékoztatást küld az igénylõnek.
Az adatokat tartalmazó dokumentumról az igénylõ másolatot kaphat. A másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban
felmerült költség mértékéig terjedõen – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegérõl az igénylõt a teljesítést
megelõzõen tájékoztatjuk. Ha a dokumentum jelentõs terjedelmû, a másolat iránti igényt a költségtérítés
megfizetését követõ 15 napon belül teljesítjük. E bekezdésben írtakról az igénylõt az igény kézhezvételét követõ
8 napon belül tájékoztatjuk.

Jogorvoslat
Az igénylõ a közérdekû adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a
meghosszabbított) határidõ eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat
készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében keresettel élhet.
Az adatigénylõ a közérdekû adatok megismeréséhez fûzõdõ jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) is fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétõl, a határidõ eredménytelen elteltétõl, illetve a költségtérítés megfizetésére
vonatkozó határidõ lejártától számított harminc napon belül lehet megindítani. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylõ a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetésérõl vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelõ jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történõ felszólítása eredményérõl szóló értesítés kézhezvételét követõ harminc napon belül lehet
megindítani.
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Az emberi erõforrások minisztere 19/2012. (XI. 23.) EMMI utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. §
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:
1. §

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján 2012. november 14-tõl – hat hónap
idõtartamra – 2013. május 13-ig dr. Horváth Zsoltot 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 biztosi kinevezésrõl szóló 4/2012. (VII. 6.) EMMI utasítás.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

IV. RÉSZ
Útmutatók
V. RÉSZ
Közlemények
A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Alapító Okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés
a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,
és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a
alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
b) Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 1–3.
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Telephelyei: 1028 Budapest, Hidegkúti út 19.
1125 Budapest, Kútvölgyi út 16.
1122 Budapest, Határõr utca hrsz. 10119/6.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 18.
1122 Budapest, Városmajor utca 33.
1012 Budapest, Lovas út 4/C
1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.
1023 Budapest, Bolyai u. 5–9.
1025 Budapest, Ferenchegyi lépcsõ 1.
1025 Budapest, Baba utca 12.
1025 Budapest, Baba utca 14.
1025 Budapest, Baba utca 16.
1025 Budapest, Ali utca 14.
1013 Budapest, Feszty Árpád utca 2.
1012 Budapest, Logodi utca 3.
Alapítói jogok gyakorlója:
Emberi erõforrások minisztere
1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:
Emberi Erõforrások Minisztériuma
1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet
1125 Budapest, Diós árok 3.
A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint az egészségügyért felelõs miniszter
hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és
Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat
gyakorolja.
A költségvetési szerv jogelõd szerve:
Fõvárosi Önkormányzat Szent Margit Kórház, 1032 Budapest, Bécsi út 132.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:
Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.
3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
4. A költségvetési szerv közfeladata:
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, az ellátási területére kiterjedõen a járó és fekvõbetegek
diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.
5. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Ellátási területén feladata a járó és fekvõbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és
követéses gondozása, ennek keretében fekvõbetegek aktív és krónikus ellátása, rehabilitációja, járóbetegek gyógyító
és rehabilitációs szakellátása és egynapos ellátása, az egyén gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés
következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelõzése céljából.
Alaptevékenységébe tartozik a gyógyszer és gyógyászati termék kiskereskedelme, orvostudományi kutatások
végzése, szakmai gyakorlati oktatás és felsõfokú szakképzés végzése.
a)

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakágazat száma és megnevezése:
861000

Fekvõbeteg-ellátás
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A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
861001
861002
861003
862211
862212
862213
862214
862231
562917
721922
853221
854211
470003
470004

Fekvõbetegek aktív ellátása
Fekvõbetegek krónikus ellátása
Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás
Járó betegek gyógyító szakellátása
Járó betegek rehabilitációs szakellátása
Járó betegek gyógyító gondozása
Járó betegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Munkahelyi étkeztetés
Orvostudományi alkalmazott kutatás
Szakképzés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
Felsõfokú szakképzés
Gyógyszer-kiskereskedelem
Gyógyászati termék kiskereskedelme

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:
A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának
30%-át.
7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:
A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és
gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását
a középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a
gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza
a megbízását. A fõigazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója, a gazdasági
igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat a költségvetési szerv fõigazgatója gyakorolja.
A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a munka
törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az
irányadóak.
8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjai
a) szabadfoglalkozás keretében,
b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,
c) társas vállalkozás tagjaként,
d) közalkalmazotti jogviszonyban,
e) munkaviszonyban,
f) önkéntes segítõként
foglalkoztathatóak.
9. A közfeladatok jövõbeni ellátása a jogutódlás során:
A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházakból kiválással létrejött a Szent Margit Kórház (székhelye:
1032 Budapest, Bécsi út 132.).
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, a Szent Margit Kórház ellátási területére kiterjedõen a járó és
fekvõbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátásához, rehabilitációjához és követéses gondozásához
szükséges ingó és ingatlan vagyon térítésmentesen átadásra kerül.
A feladatellátáshoz kapcsolódóan a feladatot ellátó foglalkoztatottak is a Szent Margit Kórháznál munkáltatói
jogutódlással kerülnek továbbfoglalkoztatásra.

6606

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

21. szám

10. Záró rendelkezések
Jelen Alapító Okirat a 2012. október 15-én lép hatályba, és ezzel egyidejûleg a költségvetési szerv 2012. január 25-én
kelt, a módosító Alapító Okirattal közös 2446/2012/JOGI számú, egységes szerkezetû Alapító Okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. október 4.
Iktatószám: 2446-10/2012/JOGI
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

A Szent Margit Kórház Alapító Okirata
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés
a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,
és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a
alapján, a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházakból kiválással létrejövõ új költségvetési szerv alapítására az alábbi
Alapító Okiratot adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Szent Margit Kórház
b) Székhelye: 1032 Budapest, Bécsi út 132.
c) Telephelyei: 1032 Budapest, Tégla u. 10.
1035 Budapest, Szentendrei út 375.
d) Alapítói jogok gyakorlója:
Emberi erõforrások minisztere
1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:
Emberi Erõforrások Minisztériuma
1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet
1125 Budapest, Diós árok 3.
A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint az egészségügyért felelõs miniszter
hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és
Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat
gyakorolja.
g) A költségvetési szerv jogelõd szerve:
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3.)
2. A költségvetési szerv mûködési köre:
Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.
3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
4. A költségvetési szerv közfeladata:
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek
diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.
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5. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Ellátási területén feladata a járó- és fekvõbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és
követéses gondozása, ennek keretében fekvõbetegek aktív és krónikus ellátása, rehabilitációja, járóbetegek gyógyító
és rehabilitációs szakellátása és egynapos ellátása az egyén gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés
következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelõzése céljából.
Alaptevékenységébe tartozik a gyógyszer és gyógyászati termék kiskereskedelme, orvostudományi kutatások
végzése, szakmai gyakorlati oktatás és felsõfokú szakképzés végzése.
a)

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakágazat száma és megnevezése:
861000 Fekvõbetegellátás

b)

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
861001
861002
861003
862211
862212
862213
862214
862231
562917
721922
853221
854211
470003
470004

Fekvõbetegek aktív ellátása
Fekvõbetegek krónikus ellátása
Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás
Járó betegek gyógyító szakellátása
Járó betegek rehabilitációs szakellátása
Járó betegek gyógyító gondozása
Járó betegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Munkahelyi étkeztetés
Orvostudományi alkalmazott kutatás
Szakképzés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
Felsõfokú szakképzés
Gyógyszer-kiskereskedelem
Gyógyászati termék kiskereskedelme

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:
A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának
30%-át.
7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:
A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és
gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a
középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és
a gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a
megbízását. A fõigazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója, a gazdasági igazgató
felett az egyéb munkáltatói jogokat a költségvetési szerv fõigazgatója gyakorolja.
A pályáztatásra és foglalkoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a munka
törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az
irányadóak.
8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjai
a) szabadfoglalkozás keretében,
b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,
c) társas vállalkozás tagjaként,
d) közalkalmazotti jogviszonyban,
e) munkaviszonyban,
f) önkéntes segítõként
foglalkoztathatóak.
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9. Záró rendelkezések
Jelen Alapító Okirat 2012. október 15-én lép hatályba.

Budapest, 2012. október 4.
Iktatószám: 23713-1/2012/JOGI
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7–8. §-aiban foglaltak végrehajtására az alábbi alapító okiratot adom ki:
1. A költségvetési szerv
1.1. neve: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ
1.2. rövidített neve: OBDK
1.3. idegen nyelvû elnevezése: National Centre for Patients’ Rights and Documentation
1.4. székhelye: 1051 Budapest, Arany János utca 6–8.
1.5. alapító szervének neve, székhelye: Emberi Erõforrások Minisztériuma,
1055 Budapest, Szalay u 10–14.
1.6. irányító szervének neve, székhelye: Emberi Erõforrások Minisztériuma,
1055 Budapest, Szalay u 10–14.
2. A költségvetési szerv alapításáról és mûködésérõl rendelkezõ jogszabály:
Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm.
rendelet.
3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Az OBDK önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
4. Közfeladata:
4.1. Az OBDK látja el
4.1.1. az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 32. § (1) bekezdése,
4.1.2. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/K. § (3) bekezdése és
4.1.3. a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (4) bekezdése szerinti
szervezet feladatait, továbbá
4.1.4. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi
XLVII. törvény 30. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, egyéb egészségügyi dokumentációt kezelõ szerv mûködésével és
4.1.5. a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselõk nyilvántartásával
kapcsolatos feladatokat.
4.2. Az OBDK ellenõrzi az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetõségét az egészségügyi ellátórendszer betegellátási
kapacitásának szabályozására vonatkozó jogszabályok keretei között, melynek keretében:
4.2.1. egyedi ügyekben vizsgálhatja az egészségügyi szolgáltatás hozzáférésével – így az ellátásszervezéssel, a
beutalási renddel, a betegek tájékoztatásával – kapcsolatos szabályok érvényesülését,
4.2.2. javaslatot tehet az ellátások hozzáférhetõségére vonatkozó jogszabályok tartalmára vonatkozóan,
4.2.3. tájékoztatást kérhet az ellátásszervezést végzõ szervtõl, illetve az egészségügyi államigazgatási szervtõl egyedi
esetekben az ellátások hozzáférhetõségére vonatkozó szabályok érvényesülésérõl,
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4.2.4. javaslatot tehet az ellátásszervezést végzõ szerv, illetve az egészségügyi államigazgatási szerv részére az
ellátásszervezéssel összefüggõ tapasztalatai alapján intézkedés megtételére.
5. Alaptevékenysége:
Az OBDK alaptevékenysége a 4. pont szerinti közfeladatok ellátása.
5.1. Szakágazati besorolása:
841129 Egyéb kormányzati kiegészítõ szolgáltatás
5.2. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
691002
822000
841173
841219
855935
890111
890122
890212
890221
890423

Egyéb jogi tevékenység
Telefoninformáció
Statisztikai tevékenység
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlõséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel,
egyházakkal összefüggõ feladatok központi igazgatása és szabályozása
Szakmai továbbképzések
Esélyegyenlõség elõsegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
Fogyatékossággal élõk esélyegyenlõségének elõmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység
A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggõ feladatok
Az idõskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó idõskor megteremtését célzó programok
Mediációs, közvetítõi tevékenység

6. Mûködési köre: Feladatkörében eljárva mûködési köre országos.
7. Vállalkozási tevékenysége:
A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának
30%-át.
8. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje:
Az OBDK fõigazgatóját az emberi erõforrások minisztere nevezi ki, menti fel, és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói
jogokat.
9. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony (jogviszonyok) megjelölése:
A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján: kormánytisztviselõk.
A munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény alapján: munkavállalók.
10. Záró rendelkezések
10.1. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a fõigazgató az alapító okirat hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészít,
és jóváhagyásra felterjeszti az emberi erõforrások minisztere részére.
10.2. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2012. szeptember 6.
7358-22/2012/JOGI
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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Az Emberi Erõforrások Minisztériuma közleménye
a szakmai eljárásrendek érvényességi idejének módosításáról és visszavonásáról
1. táblázat
Visszavonás 2012. 12. 31-ével
Irányelv címe

A gyermekkori appendicitis kezelésérõl
A gyermekkori bélbetüremkedés (invagináció)
kezelése
A gyermekkori lágyéksérv kezelésérõl
A gyermekkori mellûri empyema kezelésérõl
A here leszállási zavar, illetve a nem tapintható
here kezelése
A stroke ápolása
A transzfúzióval kapcsolatos ápolói teendõkrõl
Az elesések kivizsgálása és megelõzése idõs
korban
Az ischaemiás szívbetegség dietoterápiájáról
Dietetikai teendõkrõl a kardiovaszkuláris
szekunder prevencióban
Kardiovaszkuláris rehabilitáció dietetikájáról
A haemophilia kezelése
A Hyperlipproteinaemiák kezelése
A korral járó osteoporosisok gyógyszeres
kezelése
A krónikus vírushepatitisek antivirális
kezelésérõl
A lipoproteinek, mint a kardiovascularis
rizikofaktorok
A májtumorok komplex radiológiai kezelése
A szexuális úton terjedõ infekciók
kivizsgálásához és kezeléséhez
A thromboemboliák megelõzése és kezelése
Az egészséges csecsemõ táplálásáról
Az idõskorúak orvosi rehabilitációjáról
csípõtájéki törések után
Az intraocularis melanomák kezelésérõl
Krónikus Rhinosinusitis (CRS) orrpolipózissal,
vagy orrpolipózis nélkül
A haemophilia kezelése
A Hyperlipproteinaemiák kezelése
A korral járó osteoporosisok gyógyszeres
kezelése
A krónikus vírushepatitisek antivirális
kezelésérõl

Szakterület

Megjelenés
helye

Visszavonás
idõpontja

Gyermeksebészet

2011. EüK 2.

2012. 12. 31.

Gyermeksebészet

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

Gyermeksebészet

2009. EüK 21.

2012. 12. 31.

Gyermeksebészet

2008. EüK 3.

2012. 12. 31.

Gyermeksebészet

2011. EüK 2.

2012. 12. 31.

Ápolástan

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

Ápolástan

2008. EüK 3.

2012. 12. 31.

Geriátria és krónikus ellátás

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

Dietetikai, humán táplálkozás

2010. EüK 7.

2012. 12. 31.

Dietetikai, humán táplálkozás

2010. EüK 4.

2012. 12. 31.

Dietetikai, humán táplálkozás
2010. EüK 7.
Transzfúziológia
2008. EüK 3.
és Haematológia
Belgyógyászat, endokrinológia,
2006. EüK 5.
diabétesz és anyagcserebet.

2012. 12. 31.
2012. 12. 31.
2012. 12. 31.

Reumatológia

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

Hovatartozása többszörös

2008. EüK 10.

2012. 12. 31.

Kardiológia

2002. EüK 11.

2012. 12. 31.

Radiológia

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

Bõr és nemibetegségek

2002. EüK 11.

2012. 12. 31.

2005. EüK 12.

2012. 12. 31.

2009. EüK 21.

2012. 12. 31.

Rehabilitáció

2005. EüK 12.

2012. 12. 31.

Szemészet

2008. EüK 3.

2012. 12. 31.

Fül- orr- gégészet

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

Transzfúziológia
és Haematológia
Csecsemõ és
gyermekgyógyászat

Transzfúziológia
2008. EüK 3.
és Haematológia
Belgyógyászat, endokrinológia,
2006. EüK 5.
diabétesz és anyagcserebet.

2012. 12. 31.
2012. 12. 31.

Reumatológia

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

Hovatartozása többszörös

2008. EüK 10.

2012. 12. 31.
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Megjelenés
helye

Visszavonás
idõpontja

Kardiológia

2002. EüK 11.

2012. 12. 31.

Radiológia

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

Bõr és nemibetegségek

2002. EüK 11.

2012. 12. 31.

2005. EüK 12.

2012. 12. 31.

2009. EüK 21.

2012. 12. 31.

Rehabilitáció

2005. EüK 12.

2012. 12. 31.

Szemészet

2008. EüK 3.

2012. 12. 31.

Fül- orr- gégészet

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

Idegsebészet

2002. EüK 11.

2012. 12. 31.

Infektológia

2008. EüK 3.

2012. 12. 31.

Kardiológia
Gasztroenterológia és
hepatológia
Csecsemõ és
gyermekgyógyászat
Onkológia és sugárterápia

2002. EüK 11.

2012. 12. 31.

2005. EüK 12.

2012. 12. 31.

2008. EüK 3.

2012. 12. 31.

2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

Általános sebészet

2005. EüK 12.

2012. 12. 31.

Tüdõgyógyászat

2009. EüK 21.

2012. 12. 31.

Háziorvostan

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

Onkológia és sugárterápia

2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

Csontok áttétes tumorairól

Ortopédia

2009. EüK 21.

2012. 12. 31.

Csonttumorok
Primer csonttumorokról és tumorszerû
elváltozásokról
Az emlõ daganatainak ellátásáról
Az emlõ jó- és rosszindulatú daganatainak
sebészi kezelése
Az epehólyag és az epeutak daganatainak
ellátása
Az epehólyag- és epeúti daganatok ellátásáról

Ortopédia

2009. EüK 21.

2012. 12. 31.

Ortopédia

2009. EüK 21.

2012. 12. 31.

Onkológia és sugárterápia

2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

Általános sebészet

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

Gasztroenterológia és
hepatológia
Onkológia és sugárterápia

2005. EüK 12.

2012. 12. 31.

2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

Epehólyag-epeutak daganatai

Általános sebészet

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

A gége daganatok ellátásáról
A gége- és hypopharynx daganatok
diagnosztikája és terápiája
Az emésztõrendszer stromatumorainak (GIST)
klinikai jelentõsége
Gastrointestinális stromális tumorok (GIST)

Onkológia és sugárterápia

2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

Hovatartozása többszörös

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

Gasztroenterológia
és hepatológia
Általános sebészet

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

A gyomor daganatok ellátásáról

Onkológia és sugárterápia

2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

Gyomorrák

Általános sebészet

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

A here daganatok ellátásáról

Onkológia és sugárterápia

2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

A heredaganatos betegek ellátásáról

Urológia

2010. EüK 11.

2012. 12. 31.

Irányelv címe

A lipoproteinek, mint a kardiovascularis
rizikofaktorok
A májtumorok komplex radiológiai kezelése
A szexuális úton terjedõ infekciók
kivizsgálásához és kezeléséhez
A thromboemboliák megelõzése és kezelése
Az egészséges csecsemõ táplálásáról
Az idõskorúak orvosi rehabilitációjáról
csípõtájéki törések után
Az intraocularis melanomák kezelésérõl
Krónikus Rhinosinusitis (CRS) orrpolipózissal,
vagy orrpolipózis nélkül
Az aneurysma ruptura okozta
szubarachnoideális vérzésekrõl
A kórházi antibiotikum-felhasználás
továbbfejlesztésének és meghatározásának
irányelveirõl, ABS (Antibiotikum Stratégiák)
Kamrai extraszisztolék kezeléséhez
Coeliakia
Coeliakiáról
A colorectalis daganatok ellátásáról
Vastagbél- és végbélrák
A krónikus obstruktív légúti betegség
(chronic obstructive pulmonary disease – COPD)
diagnosztikájáról és kezelésérõl
Felnõttkori krónikus obstruktív légzõrendszeri
betegségek (COPD) háziorvosi ellátása
A csontrendszer daganatainak ellátásáról

Szakterület

Transzfúziológia
és Haematológia
Csecsemõ és
gyermekgyógyászat
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Irányelv címe

Szakterület
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Megjelenés
helye

Visszavonás
idõpontja

A húgyhólyag daganatok ellátásáról

Onkológia és sugárterápia

2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

A non-invazív hólyagdaganat kezelésérõl
Az izominvazív és áttétes hólyagrák sebészi
kezelésérõl
A nem komplikált húgyuti fertõzésekrõl
A szövõdménymentes húgyúti fertõzések
vizsgálata és kezelése

Urológia

2010. EüK 11.

2012. 12. 31.

Urológia

2010. EüK 11.

2012. 12. 31.

2010. EüK 11.

2012. 12. 31.

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

2005. EüK 12.

2012. 12. 31.

Lágyrésztumorok kórszövettani diagnosztikája

Urológia
Belgyógyászat, endokrinológia,
diabétesz és anyagcserebet.
Csecsemõ és
gyermekgyógyászat
Onkológia és sugárterápia
Szülészet, nõgyógyászat,
asszisztált reprodukció
Pathológia

2005. EüK 12.

2012. 12. 31.

A cutan lymphomák ellátásáról

Onkológia és sugárterápia

2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

Cutan lymphomák

Bõr és nemibetegségek

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

A máj daganatok ellátásáról

Onkológia és sugárterápia

2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

A méhnyak daganatok ellátásáról

2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

2005. EüK 12.

2012. 12. 31.

2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

2005. EüK 12.

2012. 12. 31.

A melanoma malignum ellátásáról

Onkológia és sugárterápia
Szülészet, nõgyógyászat,
asszisztált reprodukció
Onkológia és sugárterápia
Szülészet, nõgyógyászat,
asszisztált reprodukció
Onkológia és sugárterápia

2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

Melanoma

Bõr és nemibetegségek

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

Minimálisan invazív sebészet

Általános sebészet

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

Achalasia

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

2005. EüK 12.

2012. 12. 31.

A nyelõcsõ daganatok ellátásáról

Általános sebészet
Gasztroenterológia és
hepatológia
Onkológia és sugárterápia

2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

Rosszindulatú nyelõcsõdaganatok ellátása
Gastrooesophagealis reflux betegség diagnózisa
és terápiája
A penis daganatok ellátásáról

Általános sebészet
Gasztroenterológia és
hepatológia
Onkológia és sugárterápia

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

A penis laphámrákról

Urológia

2010. EüK 11.

2012. 12. 31.

A prosztata daganatok ellátásáról
A prosztatarák diagnosztikájáról, sebészi
és hormonkezelésérõl
A scoliosis (az idiopathiás strukturális scoliosis)
fizioterápiájáról

Onkológia és sugárterápia

2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

Urológia

2010. EüK 11.

2012. 12. 31.

Mozgásterápia és fizioterápia

2008. EüK 3.

2012. 12. 31.

Húgyúti fertõzések
A hüvely daganatok ellátásáról
Hüvelyrák

Méhnyakrák
A méhtest daganatok ellátásáról
Méhtestrák

Achalasia

A scoliosis rehabilitációjáról
A szeméremtest daganatok ellátásáról
Szeméremtestrák

Csecsemõ
és gyermekgyógyászat
Onkológia és sugárterápia
Szülészet, nõgyógyászat,
asszisztált reprodukció
Onkológia és sugárterápia

2012. 12. 31.
2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

2005. EüK 12.

2012. 12. 31.

A tüdõ daganatok ellátásáról
A tüdõ és a mellhártya elsõdleges rosszindulatú
Tüdõgyógyászat
megbetegedéseinek diagnosztikája és kezelése
A tüdõ rosszindulatú daganatairól
Tüdõgyógyászat

2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

2006. EüK 5.

2012. 12. 31.

2008. EüK 3.

2012. 12. 31.

A vese daganatok ellátásáról

Onkológia és sugárterápia

2008. EüK 9.

2012. 12. 31.

A vesedaganat sebészeti kezelésérõl

Urológia

2010. EüK 11.

2012. 12. 31.
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2. táblázat
Érvényességi idõ módosítása 2013. 06. 30-ig, visszavonás 2013. 06. 30-ával

Irányelv címe

Szakterület

Megjelenés
helye

Módosított
érvényességi
idõ/
a visszavonás
idõpontja

A polypectomiát követõ gondozási tevékenység

Gasztroenterológia
és hepatológia

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

A cadaver donorvese allokációs rendszerérõl

Hovatartozása többszörös

2008. EüK 3.

2013. 06. 30.

A cubital tunnel syndromáról (sulcus nervi
ulnaris syndroma)

Traumatológia és kézsebészet

2011. EüK 18.

2013. 06. 30.

A decubitus rizikófelmérése, prevenciója
és kezelése

Ápolástan

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

A diabeteses nephropathia vizsgálata
és kezelése

Belgyógyászat, endokrinológia,
diabétesz
2006. EüK 5.
és anyagcserebetegségek

2013. 06. 30.

A diebetes mellitus dietoterápiájáról
felnõttkorban

Dietetikai, humán táplálkozás

2011. EüK 2.

2013. 06. 30.

A felnõttkori alvásfüggõ légzészavarok
ellátásáról

Neurológia

2008. EüK 3.

2013. 06. 30.

A felnõttkori obezitás jelentõsége
a rehabilitációban

Hovatartozása többszörös

2010. EüK 7.

2013. 06. 30.

A felsõ emésztõrendszer panaszaihoz
és tüneteihez rendelhetõ kórformák
Gasztroenterológia
(gastro-oesophagealis reflux-betegség, peptikus
és hepatológia
fekély és nemfekélyes diszpepszia) kezelésére
I. Reflux típusú panaszok

2008. EüK 3.

2013. 06. 30.

A férfiak merevedési zavarairól,
Urológia
potenciazavarokról, erektilis diszfunkcióról (ED)

2008. EüK 9.

2013. 06. 30.

A foglalkozási asthmáról

Foglalkozás- orvostan

2009. EüK 21.

2013. 06. 30.

A hasnyálmirigy neuroendokrin daganatainak
diagnosztikája és kezelése

Gasztroenterológia
és hepatológia

2005. EüK 12.

2013. 06. 30.

A húgycsõdaganatok ellátásáról

Onkológia és sugárterápia

2008. EüK 9.

2013. 06. 30.

A kontakt dermatitisz kezelésérõl

Foglalkozás- orvostan

2008. EüK 10.

2013. 06. 30.

A króm toxicitás foglalkozás-egészségügyi
vonatkozásairól

Foglalkozás- orvostan

2008. EüK 10.

2013. 06. 30.

A krónikus kritikus végtag ischaemiáról

Belgyógyászat,
endokrinológia, diabétesz
és anyagcserebetegségek

2009. EüK 21.

2013. 06. 30.

A lelki elsõsegély telefonszolgálatok
mûködésérõl

Pszichiátria és pszichoterápia

2008. EüK 10.

2013. 06. 30.

A lipoproteinek, mint a kardiovascularis
rizikofaktorok

Kardiológia

2002. EüK 11.

2013. 06. 30.

A mellkasi fájdalom diagnosztikája és kezelése

Kardiológia

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

A metabolikus szindróma dietoterápiájáról

Dietetikai, humán táplálkozás

2010. EüK 7.

2013. 06. 30.

A neuropátiás fájdalom diagnosztikájáról
és gyógyszeres kezelésérõl

Neurológia

2008. EüK 3.

2013. 06. 30.

A pathológiai tevékenység minimális
dokumentumai

Pathológia

2005. EüK 12.

2013. 06. 30.

A perifériás obliteratív verõérbetegségek

Belgyógyászat,
endokrinológia, diabétesz
és anyagcserebetegségek

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

A petefészek daganatok ellátásáról

Onkológia és sugárterápia

2008. EüK 9.

2013. 06. 30.
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Megjelenés
helye

Módosított
érvényességi
idõ/
a visszavonás
idõpontja

A pneumóniák diagnosztikája és ellátása

Csecsemõ
és gyermekgyógyászat

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

A pulmonalis hipertónia diagnózisa és kezelése

Kardiológia

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

Belgyógyászat,
A renalis anémia vizsgálata és kezelése krónikus
endokrinológia, diabétesz és
veseelégtelenségben
anyagcserebetegségek

2008. EüK 3.

2013. 06. 30.

A supraaorticus erek sebészete

Általános sebészet

2005. EüK 12.

2013. 06. 30.

A számított GFR (eGFR) bevezetésével
kapcsolatos ismeretekrõl útmutató
laboratóriumi szakemberek számára

Nefrológia és dialízis

2009. EüK 21.

2013. 06. 30.

A szisztémás lupus erythematosus
diagnosztikájáról

Immunológia és allergológia

2010. EüK 4.

2013. 06. 30.

A terminális állapotú daganatos felnõtt
és gyermek betegek hospice és palliatív
ellátásáról

Ápolástan

2010. EüK 7.

2013. 06. 30.

A tuberkulózis mikrobiológiai diagnosztikájáról

Orvosi mikrobiológia

2009. EüK 21.

2013. 06. 30.

Allergiás betegségek kezelésérõl allergén
specfikus immunterápiával

Immunológia és allergológia

2010. Eük. 18

2013. 06. 30.

Alsóvégtag amputációk és az amputáltak
rehabilitációja

Hovatartozása többszörös

2005. EüK 12.

2013. 06. 30.

Amfetamin használattal összefüggõ kórképek
kezelésérõl

Addiktológia

2008. EüK 3.

2013. 06. 30.

Az acne ellátása

Bõr és nemibetegségek

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

Az acut coronaria szindróma (ACS)
laboratóriumi diagnosztikája

Orvosi laboratóriumi
vizsgálatok

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

Az ájulásról - megítélés és kezelés a sürgõsségi
gyakorlatban

Oxyológia, sürgõsségi orvostan,
toxikológia, honvéd és
2011. EüK 7.
katasztrófaorvostan

2013. 06. 30.

Az allergológiai krízis állapotokról – az anafilaxia,
a rovarméreg allergia, herediter angloneuroticus Immunológia és allergológia
oedema diagnosztikájáról és kezelésérõl

2010. Eük. 18

2013. 06. 30.

Az általános (nem szívsebészeti) mûtétek
cardiovascularis kockázatának felmérése
és a perioperatív kezelés kardiológiai
szempontjai

Kardiológia

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

Az aspiratios cytologiai vizsgálatok gyakorlata

Pathológia

2009. EüK 21.

2013. 06. 30.

Az ECT kezelés

Pszichiátria és pszichoterápia

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

Az emlõrák patológiai diagnosztikájáról

Pathológia

2010. EüK 7.

2013. 06. 30.

Az idõsödõ férfi betegségeirõl

Urológia

2010. EüK 11.

2013. 06. 30.

Az otthon szerzett pneumóniák kezelése
egészséges immunitású felnõtteknél

Hovatartozása többszörös

2008. EüK 3.

2013. 06. 30.

Az V. véralvadási faktor Leiden mutaációjának
laboratóriumi diagnosztikája

Orvosi laboratóriumi
vizsgálatok

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

Bipoláris betegségek

Pszichiátria és pszichoterápia

2005. EüK 12.

2013. 06. 30.

Csontvelõ (õssejt) transzplantációra való
alkalmasság megállapításának szakmai
szabályairól

Hovatartozása többszörös

2008. EüK 3.

2013. 06. 30.

Down-kór prenatális szûrése és diagnosztikája

Klinikai genetika

2010. EüK 4.

2013. 06. 30.

Erysipelas

Bõr és nemibetegségek

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.
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Megjelenés
helye

Módosított
érvényességi
idõ/
a visszavonás
idõpontja

Fájdalomcsillapítás és szedálás a sürgõsségi
ellátásban

Oxyológia, sürgõsségi orvostan,
toxikológia, honvéd és
2006. EüK 5.
katasztrófaorvostan

2013. 06. 30.

Felnõttkorban látássérültté vált személyek
rehabilitációjáról

Szemészet

2011. EüK 7.

2013. 06. 30.

Fenyegetõ koraszülésrõl

Szülészet, nõgyógyászat,
asszisztált reprodukció

2008. EüK 3.

2013. 06. 30.

Immunhisztokémiai és immuncitokémiai
módszerek alkalmazása a pathológiában

Pathológia

2005. EüK 12.

2013. 06. 30.

Infantilis cerebralis paresis (ICP)

Ortopédia

2009. EüK 21.

2013. 06. 30.

Kamrai ritmuszavarok diagnosztikája és kezelése Kardiológia

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

Kézizületi synovitisek és tenosyvitisekrõl

Hovatartozása többszörös

2009. EüK 21.

2013. 06. 30.

Kontakt ulcus, kontakt granuloma, kontakt
pachydermia

Fül- orr- gégészet

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

Krónikus intestinalis ischaemia

Gasztroenterológia
és hepatológia

2005. EüK 12.

2013. 06. 30.

Krónikus Rhinosinusitis (CRS) orrpolipózisal,
vagy orrpolipózis nélkül

Fül- orr- gégészet

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

Mammográfiás emlõszûrésrõl és a korai emlõrák
Radiológia
diagnosztikájáról

2008. EüK 10.

2013. 06. 30.

Megkésett gyermekkori fejlõdés

Klinikai genetika

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

Onkológiai gondozás - Diagnosztikai
algoritmusok a beteg-követés során

Onkológia és sugárterápia

2005. EüK 12.

2013. 06. 30.

Pacemaker és implantálható cardiooverter és
defiblillátor kezelés

Kardiológia

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

Percután coronáriaintervenciók (PCI)

Kardiológia

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

Perifériás obliteratív verõérbetegség
rehabilitációja

Belgyógyászat, endokrinológia,
diabétesz és
2006 EüK. 5
anyagcserebetegségek

2013. 06. 30.

Pitvarfibrilláció, pitvari flattern kezelése

Kardiológia

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

Praeimplantatios genetikai diagnosztika

Klinikai genetika

2009. EüK 21.

2013. 06. 30.

Pulmonalis embolia

Kardiológia

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

Reinke oedema

Fül- orr- gégészet

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

Stroke rehabilitációs ellátásról (felnõtt)

Rehabilitáció

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

Szkizofrénia

Pszichiátria és pszichoterápia

2005. EüK 12.

2013. 06. 30.

Szülésindukcióról

Szülészet, nõgyógyászat,
asszisztált reprodukció

2008. EüK 3.

2013. 06. 30.

Teljes parenterális táplálás (TPT)
cecsemõ- és gyermekkorban

Csecsemõ
és gyermekgyógyászat

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

Terhességmegszakítás

Szülészet, nõgyógyászat,
asszisztált reprodukció

2006. EüK 5.

2013. 06. 30.

Unipoláris depressziók

Pszichiátria és pszichoterápia

2005. EüK 12.

2013. 06. 30.

Vasospasticus érbetegségek

Belgyógyászat, endokrinológia,
diabétesz
2006. EüK 5.
és anyagcserebetegségek

2013. 06. 30.
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3. táblázat
Érvényességi idõ módosítása 2013. 12. 31-ig, és visszavonás 2013. 12. 31-ével

Irányelv címe

A csontszcintigráfiáról
0–18 éves életkorú gyermekek látásfejlõdésének
követése, a kancsalság és a fénytörési hibák
felismerésérõl
0–18 éves életkorú gyermekek teljeskörû,
életkorhoz kötött hallásszûrésérõl
99mTc-DMSA veseszcintigráfiáról
99mTc-vel jelölt radiofarmakonnal végzett agyi
perfuziós SPECT vizsgálatról
A B és D hepatitis antivirális kezelésérõl
A barázdazárásról
A benignus prosztata hyperplasiáról
A betegágy melletti (Point-of-Vare, POC)
laboratóriumi diagnosztika fekvõbeteg
intézmények sürgõs és intenzív terápiás
betegellátásában való alkalmazására
A betegségekhez társuló malnutrició
megelõzése és kezelése mesterséges táplálás
terápiával â€“ Enterális szonda-táplálás
A botulinum toxin-A alkalmazására neurológiai
kórképekben
A bõr rosszindulatú daganatainak ellátásáról
A cerebrovaszkuláris betegségek ellátásáról
A choledocholithiasis ellátása
A combcsont distalisvég felnõttkori törése
(Fractura supracondyler femoris, Fractura trans
et intercondyler femoris, Fractura condyler
medialis femoris, Fractura condyler lateralis
femoris)
A combcsont testének felnõttkori törése
A családon belüli betegséghalmozódásról
A csípõficamról
A csontáttétek nyitott radioaktív izotópokkal
történõ kezelésérõl
A csontszcintigráfiáról gyermekekben
A demencia kórismézése, kezelése és gondozása

Szakterület

Megjelenés
helye

Módosított
érvényességi
idõ/
visszavonás
idõpontja

Nukleáris medicina

2011. EüK 7.

2013. 12. 31.

Csecsemõ
és gyermekgyógyászat

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

2011. EüK 7.

2013. 12. 31.

Nukleáris medicina

2011. EüK 7.

2013. 12. 31.

Infektológia
Fog és szájbetegségek
Urológia

2011. EüK 7.
2008. EüK 3.
2010. EüK 11.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Orvosi laboratóriumi
vizsgálatok

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Ápolástan

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Neurológia

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

Onkológia és sugárterápia
Neurológia
Általános sebészet

2008. EüK 9.
2010. EüK 18.
2006. EüK 5.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Traumatológia és kézsebészet

2008. EüK 9.

2013. 12. 31.

Traumatológia és kézsebészet
Klinikai genetika
Ortopédia

2006. EüK 5.
2010. EüK 4.
2009. EüK 21.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Hovatartozása többszörös

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2011. EüK 7.
2006. EüK 5.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

2009 EüK 21.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2011. EüK 7.

2013. 12. 31.

2010. EüK 7.

2013. 12. 31.

Csecsemõ
és gyermekgyógyászat
Nukleáris medicina

Nukleáris medicina
Pszichiátria és pszichoterápia
Belgyógyászat, endokrinológia,
A diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegek
diabétesz
kezelése és gondozása a felnõttkorban
és anyagcserebetegségek
A dohányzás leszokás támogatásáról
Hovatartozása többszörös
Csecsemõ
A fejlõdésneurológia és neurotherápia
és gyermekgyógyászat
A felnõttkori inszomnia kezelési lehetõségei
Pszichiátria és pszichoterápia
A felnõttkori szürkehályog diagnosztikájáról
Szemészet
és kezelésérõl
A felnõttkori vesedaganatok egységes
Pathológia
pathológiai feldolgozásáról és értékelésérõl
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Irányelv címe

A felsõ emésztõrendszer panaszaihoz
és tüneteihez rendelhetõ kórformák
(gastro-oesophagealis reflux-betegség, peptikus
fekély és nemfekélyes diszpepszia) kezelésére
II. Fekélybetegség (nyombél- gyomorfekély)
A felsõ húgyúti daganatok ellátásáról
A felsõlégúti infekciók bakteriológiai
diagnosztikájáról
A férfiak osteoporosisának diagnosztikájára és
kezelésére
A feszítõín sérülésekrõl
A fiatal felnõttkori kardiovaszkuláris
megbetegedések gyermek és serdülõkori
megelõzésére
A fog keményszöveteinek helyreállítása
különbözõ tömõanyagokkal
A foghiányos állapot kezelésérõl
A fogorvosi rendelõkben végzett szedálás
A gége rákelõzõ (praecancerosis) elváltozásai
A glaucoma és kezelésérõl
A glenohumeralis izület instabilitása
A gyermekágyas idõszak fizioterápiájáról
A gyermekbetegeken végzett
tüdõtranszplantáció indikációi, ellenjavallatai,
a betegkiválasztás szempontjai,
a transzplantációra való alkalmasság,
a várólistára kerülés feltételei, a várólistáról való
levétel
A gyermekkori bokatörések kórismézéséhez
és kezeléséhez
A gyermekkori metabolikus csontbetegségek
diagnosztikájára és terápiájára
A haemorrhagiás diathesisek
A hallókészülék ellátás algoritmusa a felnõtt
nagyothallók esetében, Az idegi eredetû
nagyothallás kivizsgálása, A hallókészülék
rendelése és illesztése
A hasnyálmirigy daganatok ellátásáról
A házi gyermekorvos kompetencia listája
A Háziorvosi Hatásköri Listáról
A Helikcobakter pylori fertõzés kezelésének
idõszerû kérdései
A Hematológiai minták feldolgozására
és patológiai diagnosztikájára
A heveny tonsillopharyngitis antimikróbás
kezelésérõl
A hiperkinetikus zavar
(figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar)
kórismézésérõl, kezelésérõl és gondozásáról
A hipoglikémia differenciáldiagnosztikája
csecsemõ- és gyermekkorban

Szakterület

6617

Megjelenés
helye

Módosított
érvényességi
idõ/
visszavonás
idõpontja

Gasztroenterológia
és hepatológia

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

Onkológia és sugárterápia

2008. EüK 9.

2013. 12. 31.

Orvosi mikrobiológia

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

Reumatológia

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

Traumatológia és kézsebészet

2011. EüK 18.

2013. 12. 31.

Kardiológia

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Fog és szájbetegségek

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

Fog és szájbetegségek
Anesztheziológia és intenzív
terápia
Fül- orr- gégészet
Szemészet
Ortopédia
Mozgásterápia és fizioterápia

2011. EüK 2.

2013. 12. 31.

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.
2008. EüK 3.
2009. EüK 21.
2008. EüK 3.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Csecsemõ
és gyermekgyógyászat

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

Traumatológia és kézsebészet

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Reumatológia

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

Csecsemõ
és gyermekgyógyászat

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

Fül- orr- gégészet

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Onkológia és sugárterápia
Csecsemõ
és gyermekgyógyászat
Háziorvostan
Gasztroenterológia
és hepatológia

2008. EüK 9.

2013. 12. 31.

2010. EüK 10.

2013. 12. 31.

2011. EüK 7.

2013. 12. 31.

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

Pathológia

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

Hovatartozása többszörös

2008. EüK 10.

2013. 12. 31.

Pszichiátria és pszichoterápia

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

Csecsemõ
és gyermekgyógyászat

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.
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A humán immundeficiencia vírus (HIV) fertõzés
mikrobiológiai diagnosztikájáról
A humerus gyermekkori supracondylaris
törésének kórismézéséhez és kezeléséhez
A hyper IgM szindrómáról
A hypertóniabetegség kezelése
A jó- és rosszindulatú strumák sebészi
kezelésérõl
A kábítószer függõség véleményezésérõl
A Kannabisz használattal kapcsolatos zavarokról
A keratitisek kezelésérõl
A kéz arthrosisairól (radiocarpalis, radioulnaris,
intercarpalis, carpometacarpalis,
metacarpophalangealis, interphalangealis)
A kéz és csukló ganglionok kezelésérõl
A kézfejlõdési rendellenességekrõl
A klasszikus húgyúti infekciók mikrobiológiai
diagnosztikájáról
A kontaktlencse rendelésrõl
A kórházi védõnõi feladatokról a szülészeti
és újszülött gondozásban
A korral járó és a kortikoszteroidok indukálta
osteoporosis diagnosztikájáról és terápiájáról
A kõbetegség kezelésérõl
A könyök betegségeirõl
A közönséges variábilis immundeficienciáról
(CVID)
A kritikus állapotú betegek kórházon belüli
szállítása
A krónikus tonsillitis diagnosztikája és kezelése
A lábszártörés kezelésérõl
A légúti égés kezelésérõl
A lúdtalp (pes planus) ellátásáról
A Lyme borreliosis klinikai és laboratóriumi
diagnosztizálásáról és kezelésérõl
A lymphoproliferatyv betegségek diagnózisa és
kezelése
A méhnyakrák szûrésének szempontjai
A Meniscus sérülés ellátásáról
A mesopharynx tumorok diagnosztikája
és kezelése
A metacarpus-phalanx törésrõl
A Metadon kezelésrõl
A mûtéti sebfertõzések megelõzésérõl
A myasthenia gravis és a neuromuscularis
transzmisszió zavarával járó egyéb autoimmun
betegségek kezelésérõl
A myeloproliferatív betegségek diagnózisa
és kezelése

Szakterület

21. szám

Megjelenés
helye

Módosított
érvényességi
idõ/
visszavonás
idõpontja

Orvosi mikrobiológia

2011. EüK 7.

2013. 12. 31.

Traumatológia és kézsebészet

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Immunológia és allergológia
2010. Eük 4.
Belgyógyászat, endokrinológia,
diabétesz és
2006. EüK 5.
anyagcserebetegségek

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Általános sebészet

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

Igazságügyi orvostan
Addiktológia
Szemészet

2005. EüK 12.
2008. EüK 3.
2011. EüK 18.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Traumatológia és kézsebészet

2011. EüK 18.

2013. 12. 31.

Traumatológia és kézsebészet
Traumatológia és kézsebészet

2011. EüK 18.
2011. EüK 18.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Orvosi mikrobiológia

2008. EüK 10.

2013. 12. 31.

Szemészet

2010. EüK 7.

2013. 12. 31.

Gyermek alapellátás

2011. EüK 18.

2013. 12. 31.

Reumatológia

2011. EüK 7.

2013. 12. 31.

Urológia
Ortopédia

2010. EüK 11.
2009. EüK 21.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Immunológia és allergológia

2010. Eük 4

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2005. EüK 12.
2010. EüK 7.
2010. EüK 7.
2009. EüK 21.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

2011. EüK 7.

2013. 12. 31.

2011.EüK.18

2013. 12. 31.

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

Fül- orr- gégészet

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Traumatológia és kézsebészet
Addiktológia
Hovatartozása többszörös

2011. EüK 18.
2008. EüK 3.
2005. EüK 12.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Neurológia

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

Transzfúziológia
és Haematológia

2011.EüK.18

2013. 12. 31.

Anesztheziológia és intenzív
terápia
Fül- orr- gégészet
Traumatológia és kézsebészet
Traumatológia és kézsebészet
Ortopédia
Infektológia
Transzfúziológia
és Haematológia
Szülészet, nõgyógyászat,
asszisztált reprodukció
Hovatartozása többszörös

21. szám
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Irányelv címe

Szakterület

A narkolepszia diagnosztikájáról és terápiájáról Neurológia
A nervus radialis tunnel syndromairól
(Radial tunnel syndroma, Supinator syndroma, Traumatológia és kézsebészet
Wartenberg syndroma)
A neutropeniás beteg fertõzéseinek megelõzése
Hovatartozása többszörös
és kezelése
Megelõzõ orvostan
A nozokomiális pneumónia megelõzésérõl
és népegészségügy
A nyálmirigy daganatok ellátásáról
Onkológia és sugárterápia
A nyombélfekély és szövõdményei
Általános sebészet
A nyugtalan láb szindróma és periódikus
végtagmozgás-zavar betegség diagnosztikájáról Neurológia
és kezelésérõl
A pajzsmirigy megbetegedések laboratóriumi
Orvosi laboratóriumi
diagnosztikája
vizsgálatok
Csecsemõ
A pajzsmirigymûködés zavarairól
és gyermekgyógyászat
A Parkinson kór és a parkinsonismus
Neurológia
gyógyszeres kezelése
A radius distalis végének törései
Traumatológia és kézsebészet
A renalis osteodystrophia (ROD) vizsgálatáról
Reumatológia
és kezelésérõl
A renográfiáról
Nukleáris medicina
A retinoblastoma kezelésérõl
Szemészet
A rhinitis diagnosztikájáról és kezelésérõl
Hovatartozása többszörös
A rotátor köpeny sérüléseinek fizioterápiás
Mozgásterápia és fizioterápia
kezelése
A scaphoideum (sajkacsont) álízület kezelésérõl Traumatológia és kézsebészet
A scaphoideum (sajkacsont) törések kezelésérõl Traumatológia és kézsebészet
A secundaer osteoporosisok kezelése
Reumatológia
A Streptococcus pneumoniae fertõzés specifikus
Infektológia
prevenciójáról gyermekkorban
A stressz inkontinenciában szenvedõ nõbetegek
Mozgásterápia és fizioterápia
fizioterápiás kezeléséhez
Anesztheziológia és intenzív
A súlyos szepszis és a szeptikus sokk kezelése
terápia
A syncope diagnosztikája és terápiája
Kardiológia
A szájgarat daganatok ellátásáról
Onkológia és sugárterápia
A számított GFR (eGFR) bevezetésével
kapcsolatos ismeretekrõl útmutató háziorvosok
Nefrológia és dialízis,
és szakrendelések (deabetes, hypertonia,
kardiológia, urológia) számára
A szaruhártya fotorefraktív és fototerápiás célú
Szemészet
excimer laser kezelése
A szédüléssel járó betegségek diagnosztikája
Fül- orr- gégészet
és terápiája
A szem és adnexumai daganatainak ellátásáról Onkológia és sugárterápia
A szemészeti szövõdmények terápiája diabetes
Szemészet
mellitusban
A szeptikus folyamatok kezelésérõl
Traumatológia és kézsebészet
a végtagsebészetben
A szeptikus kézrõl
Traumatológia és kézsebészet
A szexuális úton terjesztett betegségekrõl
Hovatartozása többszörös
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Megjelenés
helye

Módosított
érvényességi
idõ/
visszavonás
idõpontja

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2011. EüK 18.

2013. 12. 31.

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

2009 EüK 21.

2013. 12. 31.

2008. EüK 9.
2006. EüK 5.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2011. EüK 7.
2011. EüK 7.
2010. EüK 3.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2011. EüK 18.
2011. EüK 18.
2005. EüK 12.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

2011. EüK 2.

2013. 12. 31.

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.
2008. EüK 9.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2008. EüK 9.

2013. 12. 31.

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

2010. EüK 7.

2013. 12. 31.

2011. EüK 18.
2010. EüK 4.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
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Szakterület

21. szám

Megjelenés
helye

Módosított
érvényességi
idõ/
visszavonás
idõpontja

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

A szív- és koszorú erek boncolása ischemiás
szívbetegség és primer szívizom betegségek
esetében

Pathológia

A szív, mint embóliaforrás

Belgyógyászat, endokrinológia,
diabétesz és
2006. EüK 5.
anyagcserebetegségek

2013. 12. 31.

Kardiológia

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Ápolástan

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

Gyermek alapellátás

2011. EüK 7.

2013. 12. 31.

Pathológia

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

Traumatológia és kézsebészet

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Mozgásterápia és fizioterápia

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

Infektológia
Transzfúziológia
és Haematológia
Traumatológia és kézsebészet

2007. EüK 1

2013. 12. 31.

2010. EüK 4.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Rehabilitáció

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

Hovatartozása többszörös

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

Mozgásterápia és fizioterápia

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Mozgásterápia és fizioterápia
Infektológia
Gyermek alapellátás

2008. EüK 3.
2009. EüK 21.
2011. EüK 7.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Gyermek alapellátás

2011. EüK 7.

2013. 12. 31.

Gyermek alapellátás

2011. EüK 18.

2013. 12. 31.

Gyermek alapellátás
Általános sebészet

2011. EüK 2.
2005. EüK 12.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Orvosi mikrobiológia

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2011. EüK 7.
2008. EüK 10.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

2010. EüK 10.

2013. 12. 31.

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.
2005. EüK 12.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

A szívtranszplantációra jelöltek kiválasztása,
pre- és posztoperatív kezelése
A szondatáplálásról
A szülést követõ idõszak pszichés változásairól,
a védõnõk szerepérõl, lehetõségeiról,
kompetenciájáról a szülés körüli
hangulatzavarok felismerésében
A tápcsatornából vett diagnosztikus
szövetminták kórszövettani feldolgozása
A térd keresztszalag sérüléseinek ellátása
A terhesség és a pathológiás terhesség
fizioterápiájáról
A tetanusz merevgörcs – fertõzés profilaxisa
A thromboemboliák kockázatának
csökkentésérõl és kezelésérõl
A tibia distális vég törése
A traumás gerincvelõsérültek orvosi
rehabilitációjáról
A tüdõtranszplantáció indikációi, ellenjavallatai,
a betegkiválasztás szempontjai,
a transzplantációra való alkalmasság,
a várólistára kerülés feltételei, a várólistáról való
levétel
A vállizület elülsõ instabilitásának fizioterápiás
kezelése
A vállízületi endoprotézis fizioterápiájáról
A varicella kezelése
A védõnõ feladatai a várandós gondozásban
A védõnõ feladatai újszülött és gyermekágyas
anya otthoni elsõ látogatásáról
A védõnõ feladatairól az egészséges csecsemõ
gondozásában
A védõnõi nyilvántartásbavételrõl
A vénás rendszer megbetegedései
A véráram infekciók mikrobiológiai
diagnosztikája
A vizeletinkontinenciáról
A zaj okozta halláskárosodás megelõzésérõl

Urológia
Foglalkozás- orvostan
Belgyógyászat, endokrinológia,
A zsíranyagcsere zavarokról (dyslipidaemiákról) diabétesz
és anyagcserebetegségek
Gasztroenterológia
A zsírmáj és nem alkoholos steatohepatitis
és hepatológia
Acut hasi kórképek
Általános sebészet
Acut pancreatitis sebészi kezelése
Általános sebészet
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Irányelv címe

AIDS és egyéb fokozottan veszélyes fertõzõ
betegségek elleni védekezés pathológiai
osztályokon
Ajak és szájpad hasadékos betegek kezelése
Akut és krónikus felnõttkori laryngitis
Akut Rhinosinusitis (ARS) kezelése
Alkoholbetegség
Ambuláns és egynapos sebészet
AMI ambuláns rehabilitációs szakaszának
fizioterápiájáról
Antenatalis corticosteroid prophylaxis a magzati
tüdõ érettségének elõsegítésérõl
Aortadissectio
Appendicitis
Aranyér betegség
Atopiás Dermatitis
Az 1 és 3 éves kor közötti kisgyermekek
táplálásároól
Az acut flexorín-sérülésekrõl a kézen
Az akut tüdõkárosodás és az akut respirációs
distressz szindróma kezelése
Az algarat daganatok ellátásáról
Az állcsontok, a periosteum, és a lágyrészek
fogeredetû gennyes gyulladásainak kezelésérõl
Az anaemiak diagnózisa és kezelése
Az antiretrovirális kezelésrõl és az opportunista
betgségek primer és szekunder profilaxisáról
Az arthritisek kezelésérõl szintetikus és biológiai
betegségmódosító gyógyszerekkel
Az asztma diagnosztizálásáról, kezelésérõl
és gondozásáról
Az autizmusról/autizmus spektrum zavarairól
Az égési sérültek ellátásáról
Az egészséges csecsemõ (0–12 hónap)
táplálásáról
Az elektromos égések kezelésérõl
Az elhízás diagnosztikája és kezelése
Az elsõdleges fejfájások klasszifikációjáról,
a migrén epidemiológiájról, a fejfájásban
szenvedõ betegek kivizsgálási
Az enterális kórképek bakteriológiai
diagnosztikájáról
Az epilepsziáról
Az epilepsziás rohamok és epilepszia
felismerésérõl, kezelésérõl és a betegek
gondozásáról
Az idegrendszeri daganatok ellátásáról
Az idõskori makula degeneráció kezelésérõl
Az IgA hiányról
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Megjelenés
helye

Módosított
érvényességi
idõ/
visszavonás
idõpontja

Pathológia

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

Fül- orr- gégészet
Fül- orr- gégészet
Fül- orr- gégészet
Pszichiátria és pszichoterápia
Általános sebészet

2006. EüK 5.
2006. EüK 5.
2006. EüK 5.
2006. EüK 5.
2006. EüK 5.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Mozgásterápia és fizioterápia

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.
2006. EüK 5.
2005. EüK 12.
2006. EüK 5.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

2011. EüK 18.

2013. 12. 31.

2011. EüK 18.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2008. EüK 9.

2013. 12. 31.

Fog és szájbetegségek

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

Transzfúziológia
és Haematológia

2011.EüK.18

2013. 12. 31.

Infektológia

2010. EüK 4.

2013. 12. 31.

Reumatológia

2011. EüK 7.

2013. 12. 31.

Tüdõgyógyászat

2008. EüK 10.

2013. 12. 31.

Pszichiátria és pszichoterápia
Traumatológia és kézsebészet

2008. EüK 10.
2010. EüK 7.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Gyermek alapellátás

2011. EüK 2.

2013. 12. 31.

Traumatológia és kézsebészet 2010. EüK 7.
Belgyógyászat, endokrinológia,
diabétesz és
2006. EüK 5.
anyagcserebetegségek

2013. 12. 31.

Szakterület

Szülészet, nõgyógyászat,
asszisztált reprodukció
Kardiológia
Általános sebészet
Általános sebészet
Bõr és nemibetegségek
Csecsemõ
és gyermekgyógyászat
Traumatológia és kézsebészet
Anesztheziológia és intenzív
terápia
Onkológia és sugárterápia

2013. 12. 31.

Neurológia

2010. EüK 11.

2013. 12. 31.

Orvosi mikrobiológia

2008. EüK 10.

2013. 12. 31.

Csecsemõ
és gyermekgyógyászat

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

Neurológia

2010. EüK 11.

2013. 12. 31.

Onkológia és sugárterápia
Szemészet
Immunológia és allergológia

2008. EüK 9.
2011. EüK 2.
2010. Eük 4.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
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Megjelenés
helye

Módosított
érvényességi
idõ/
visszavonás
idõpontja

Infektológia

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

Hovatartozása többszörös

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

Onkológia és sugárterápia

2008. EüK 9.

2013. 12. 31.

Reumatológia

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

Urológia

2010. EüK 11.

2013. 12. 31.

Hovatartozása többszörös

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2011. EüK 7.
2006. EüK 5.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2011. EüK 7.
2006. EüK 5.
2009. EüK. 21.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2011. EüK.18

2013. 12. 31.

2008. EüK 3.
2006. EüK 5.
2009. EüK 21.
2006. EüK 5.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

2011. EüK 7.

2013. 12. 31.

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.
2005. EüK 12.
2009. EüK 21.
2006. EüK 5.
2006. EüK 5.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Irányelv címe

Az influenza klinikuma, kezelése és a megelõzés
lehetõségei
Az oltások és mûtétek egybeesése esetén
szükséges teendõkrõl
Az orrgarat daganatok ellátásáról
Az osteoporosis és más metabolikus
csontbetegségek diagnosztikájára
Az urológiai beavatkozások során alkalmazott
perioperatív antibakteriális profilaxisról
Az utazók hasmenése megelõzésére
és kezelésére
Az uvea melanoma kezelésérõl
Bokatörés

21. szám

Szakterület

Szemészet
Traumatológia és kézsebészet
Csecsemõ
Bronchopulmonalis dysplasia
és gyermekgyógyászat
C hepatitis antivirális kezelésérõl
Infektológia
Cardiomyopathiák
Kardiológia
Cerebrális paresisrõl
Hovatartozása többszörös
Gasztroenterológia
Cholecystitis, cholangitis
és hepatológia
Gasztroenterológia
Cholelithiasis
és hepatológia
Coxarthrosis
Ortopédia
Csecsemõ
Cystás fibrosisról
és gyermekgyógyászat
Csecsemõ
Cystás vesebetegségekrõl
és gyermekgyógyászat
Szülészet, nõgyógyászat,
Császármetszés
asszisztált reprodukció
Csecsemõ- és gyermekkori hematológiai
Transzfúziológia
beregségek diagnózisa és kezelése
és Haematológia
Csípõízületi endoprotézis fizioterápiájáról
Mozgásterápia és fizioterápia
Csípõtáji törések fizioterápiás kezelése
Mozgásterápia és fizioterápia
Dupuytren contractura ellátásáról
Hovatartozása többszörös
Echokardiográfia
Kardiológia
Egészséges újszülöttek ellátása a szülõszobán
Csecsemõ
és a gyermekágy ideje alatt
és gyermekgyógyászat
Egységes perioperatív és aneszteziológiai
Anesztheziológia és intenzív
dokumentáció
terápia
Elõláb betegségek ellátásáról
Ortopédia
Szülészet, nõgyógyászat,
Endometriosisról
asszisztált reprodukció
Endophthalmitis
Szemészet
Epistaxis
Fül- orr- gégészet
Felnõttkori aszeptikus combfej nekrózis
Ortopédia
Felnõttkori diabetes mellitus háziorvosi ellátása Háziorvostan
Felnõttkori diszpepszia háziorvosi ellátása
Hovatartozása többszörös
Felnõttkori hypertónia betegség háziorvosi
Háziorvostan
ellátása
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Fül-orr-gégészeti algoritmusok (Epistaxis,
Facialis paresis, Fülfájások, Fülzúgás, Idült
fejfájás, Ingerköhögés/kényszeres
torokköszörülés (felnõttkori),
Ingerköhögés/kényszeres torokköszörülés
(gyermekek), Ízérzés zavarai, Légszomj,
Nagyothallás, Nyálmirigyduzzanat
Gastrointestinalis endoscopiáról
Gastrointestinalis vérzések
Gastro-oesophagealis reflux betegség (GORB)
és a hiatus hernia
Gége papillomatosis
Genetikai tanácsadás
Gerincdeformitásokról
Gombás megbetegedések a fül-orr-gégészeti
gyakorlatban
Gyakorlati irányelvekrõl szívizomperfúziós
leképzésekhez a nukleáris kardiológiában
Gyógyszeres fájdalomcsillapítás
és gyulladásgátlás a reumatológiai
betegségekben
Habituális patella ficamról
Hangszalag polyp
Hanyagtartásról
Hasnyálmirigy rák
Hipovolémia, A volumenstátusz diagnosztikája
és a volumenterápia lehetõségei
Húgyhólyag, vesemedence és ureter daganatok
diagnosztikája, a biopsziás illetve a mûtéti
anyagainak pathológiai feldolgozása
Humerus diaphysis törések kezelése
Hypermenorrhoearól (Menorrhagia)
Ileus
Infektív endocarditis
Interstitialis tüdõbetegségekrõl
Intraoperatív echocardiographia
Ischaemiás szívbetegek rehabilitációja
Két dimenziós echocardiographia
Kiegészítõ (supportiv) kezelési módszerek
alkalmazása hematológiai betegségekben
Köhler I. betegség
Köhler II. betegség
Könyökficam
Krónikus granulomatózis
Krónikus gyulladásos bélbetegségek (IBD)
Krónikus lymphoedema rehabilitációja

Szakterület

Fül- orr- gégészet
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Megjelenés
helye

Módosított
érvényességi
idõ/
visszavonás
idõpontja

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Általános sebészet

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

Fül- orr- gégészet
Klinikai genetika
Ortopédia

2006. EüK 5.
2006. EüK 5.
2009. EüK 21.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Fül- orr- gégészet

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

Nukleáris medicina

2011. EüK 7.

2013. 12. 31.

Reumatológia

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

Ortopédia
Fül- orr- gégészet
Ortopédia
Általános sebészet
Anesztheziológia és intenzív
terápia

2009. EüK 21.
2006. EüK 5.
2009. EüK 21.
2005. EüK 12.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

Pathológia

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

Traumatológia és kézsebészet
Szülészet, nõgyógyászat,
asszisztált reprodukció
Általános sebészet
Kardiológia
Tüdõgyógyászat
Kardiológia
Kardiológia
Kardiológia
Transzfúziológia
és Haematológia
Ortopédia
Ortopédia
Traumatológia és kézsebészet
Immunológia és allergológia
Csecsemõ
és gyermekgyógyászat
Belgyógyászat,
endokrinológia, diabétesz
és anyagcserebetegségek

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2005. EüK 12.
2006. EüK 5.
2009. EüK 21.
2006. EüK 5.
2006. EüK 5.
2006. EüK 5.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

2011. EüK.18.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.
2006. EüK 5.
2006. EüK 5.
2010. EüK 4.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Csecsemõ
és gyermekgyógyászat
Csecsemõ és
gyermekgyógyászat
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Irányelv címe

Krónikus vénás elégtelenség rehabilitációja
Krónikus veseelégtelenség, dialízis kezelésrõl
Lábtõ betegségek ellátásáról
Lágyéktáji és hasfali sérvek ellátása
felnõttkorban
Laryngitisben szenvedõ gyermek ápolásáról
Lázas gyermekek ellátásáról
LCA sérülések fizioterápiás kezelése
Magzati echocardiographiás vizsgálatok
indikációi
Máj átültetés indikációjának szakmai
szabályairól
Máj, illetve máj-vese allokáció szabályairól

Szakterület

Belgyógyászat,
endokrinológia, diabétesz és
anyagcserebetegségek
Csecsemõ
és gyermekgyógyászat
Ortopédia

21. szám

Megjelenés
helye

Módosított
érvényességi
idõ/
visszavonás
idõpontja

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

Általános sebészet

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

Ápolástan
Csecsemõ
és gyermekgyógyászat
Mozgásterápia és fizioterápia

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2011. EüK 7.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Kardiológia

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Transzplantáció

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2010. EüK 11.

2013. 12. 31.

2010. EüK 11.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2010. EüK 11.
2006. EüK 5.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

2010. EüK 7.

2013. 12. 31.

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2011. EüK 7.

2013. 12. 31.

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.
2005. EüK 12.
2009. EüK 21.
2008. EüK 3.
2008. EüK 3.
2005. EüK 12.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Hovatartozása többszörös
Gasztroenterológia és
Májcirrózis
hepatológia
Mechanikus icterus
Általános sebészet
Meddõség ellátásról – asszisztált reprodukcióról – Szülészet, nõgyógyászat,
In VitroFertilizációról
asszisztált reprodukció
Meddõségrõl: kivizsgálásról és a kezelés
Szülészet, nõgyógyászat,
általános lehetõségeirõl
asszisztált reprodukció
Medencegyûrû sérülései
Traumatológia és kézsebészet
Belgyógyászat, endokrinológia,
Mellkaskimeneti syndroma Thoracic Outlet
diabétesz
Syndroma (TOS)
és anyagcserebetegségek
Meniscus sérülések arthroscopos ellátása
Traumatológia és kézsebészet
Munka- és balesetvédelem a patológiai
Pathológia
osztályokon és laboratóriumokban
Mûtéti területen véletlenül visszahagyott
Általános sebészet
idegentestek kérdése
Neurogén eredetû hólyagmûködési zavarokról Urológia
Nodulus laryngealis (énekes csomó)
Fül- orr- gégészet
Opiát használattal kapcsolatos problémák
Addiktológia
és betegségek kezelésérõl
Orthodonciai diagnózis és kezelési terv készítés Fog és szájbetegségek
Otitis media chronica
Fül- orr- gégészet
(krónikus középfülgyulladás)
Öröklõdõ anyagcsere-betegségek
Csecsemõ
diagnosztikájáról
és gyermekgyógyászat
Pajzsmirigybetegségek, pajzsmirigybetegségek
Nukleáris medicina
kezelése 131-jód izotóppal
Gasztroenterológia
Pancreastumor
és hepatológia
Perifériás verõér megbetegedések
Általános sebészet
Periproctalis abscessus
Általános sebészet
Perthes kórról
Ortopédia
Plakk okozta gingivitis
Fog és szájbetegségek
Plakk okozta parodontitis kezelésérõl
Fog és szájbetegségek
Pneumothorax
Általános sebészet

21. szám
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Szakterület

Megjelenés
helye

Módosított
érvényességi
idõ/
visszavonás
idõpontja

Igazságügyi orvostan

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

Traumatológia és kézsebészet
Általános sebészet

2008. EüK 3.
2005. EüK 12.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Urológia

2010. EüK 11.

2013. 12. 31.

Szülészet, nõgyógyászat,
asszisztált reprodukció

2011. EüK 2.

2013. 12. 31.

Klinikai genetika

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Szemészet
Általános sebészet
Mozgásterápia és fizioterápia
Ortopédia
Ortopédia
Mozgásterápia és fizioterápia
Neurológia

2006. EüK 5.
2006. EüK 5.
2006. EüK 5.
2006. EüK 5.
2006. EüK 5.
2008. EüK 3.
2010. EüK 11.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Ortopédia

2009. EüK 21.

2013. 12. 31.

Mozgásterápia és fizioterápia

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Sportegészségügy

2005. EüK 19

2013. 12. 31.

2008. EüK 3.
2005. EüK 12.
2009. EüK 21.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

2011. EüK.18.

2013. 12. 31.

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2008. EüK. 3

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.
2009. EüK 21.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

2009. EüK 21.
2005. EüK 12.
2006. EüK 5.
2011. EüK 18.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Irányelv címe

Polgári perekben és büntetõ ügyekben végzett
DNS vizsgálatokhoz és szakvélemény adáshoz
Porcfelszínkárosodások ellátásáról
Portalis hypertensio
Prostatitis és krónikus kismedencei fájdalom
szindróma diagnosztikájáról és kezelésérõl
Pszichológiai feladatokról szüléshez társuló
veszteségek során
Reprodukciós elégtelenség genetikai
kivizsgálása
Retinopathia prematurorum (ROP)
Retroperitoneum
Rheumatoid arthritis fizioterápiás kezelése
Scheuermann-betegség
Schlatter-Osgood-féle megbetegedés
Sclerosis multiplex fizioterápiájáról
Sclerosis multiplex kezelésérõl
Serdülõkori femur fej elcsúszás
(Epiphyseolysis capitis femoris juvenilis)
Spondylitis ankylopoetica fizioterápiás kezelése
Sportolás közben fellépõ hirtelen szívhalál
megelõzésének lehetõsége
Sportorvosi alkalmassági- és szûrõvizsgálatokról
Strabismus
Subacromialis impingement ellátásáról
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Sportegészségügy
Szemészet
Ortopédia
Transzfúziológia és
Súlyos cytopeniák diagnózisa és kezelése
Haematológia
Súlyos heveny hasnyálmirigy gyulladás intenzív Anesztheziológia és intenzív
terápiás kezelése
terápia
Súlyos koponya-, agysérültek ellátása
Idegsebészet
Súlyos koponya-agysérültek ellátása különös
Anesztheziológia és intenzív
tekintettel elsõdleges kórházi és intenzív
terápia
terápiás periodusról
Supraventricularis tachycardiák
Kardiológia
Szabványos negatív leletrõl
Radiológia
Szaruhártya átültetés (keratoplasztika, cornea
Szemészet
transzplantáció)
Szedálás az eszközös diagnosztikus és terápiás Anesztheziológia és intenzív
beavatkozásokhoz
terápia
Szemfenéki artériás elzáródásokról
Szemészet
Szívtranszplantációra való alkalmasság
Transzplantáció
megállapításának szakmai szabályairól
Szorongásos zavarok (Pánikbetegség
és agorafóbia, Generizált szorongás,
Pszichiátria és pszichoterápia
Kényszerbetegség, Szociális fóbia)
Anesztheziológia és intenzív
Táplálásról az intenzív terápiában
terápia
Térdarthrosis
Ortopédia
Többszörös szervi malformációk vizsgálatához Klinikai genetika
Transoesophagealis echocardiographia
Kardiológia
Tuberkulózis diagnosztikájáról és terápiájáról
Tüdõgyógyászat
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21. szám

Megjelenés
helye

Szakterület

Túlhordásról, terminus túllépésrõl
Újszülött/csecsemõ/gyermek
echocardiographia
Uroszepszisrõl
Urotraumatológia
Vállficam
Védõnõi feladatok helyettesítéssel történõ
ellátásról
Védõnõi szûrõvizsgálatokról a várandós anya
ellátásában
Veleszületett csípõficam
Veleszületett dongaláb
Veleszületett, öröklött anyagcsere betegségek
vizsgálatához
Vese transzplantációra való alkalmasság
megállapításának szakmai szabályairól
Vitrectomia

Módosított
érvényességi
idõ/
visszavonás
idõpontja

Szülészet, nõgyógyászat,
asszisztált reprodukció

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

Kardiológia

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Urológia
Urológia
Traumatológia és kézsebészet

2010. EüK 11.
2010. EüK 11.
2006. EüK 5.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Gyermek alapellátás

2011. EüK 2.

2013. 12. 31.

Gyermek alapellátás

2011. EüK 2.

2013. 12. 31.

Ortopédia
Ortopédia

2005. EüK 12.
2009. EüK 21.

2013. 12. 31.
2013. 12. 31.

Klinikai genetika

2005. EüK 12.

2013. 12. 31.

Hovatartozása többszörös

2008. EüK 3.

2013. 12. 31.

Szemészet

2006. EüK 5.

2013. 12. 31.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma közleménye
szakképesítések írásbeli vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeknek
szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidõpontjáról, valamint a tételek
átvételének idejérõl és módjáról
1. Az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben kiadott, a szakképesítésekre irányadó ágazati
jogszabályokban meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények szerint folyó (kifutó szakképzések) írásbeli vizsgáinak
vizsganapjai, vizsgaidõpontjai iskolai rendszerû és iskolarendszeren kívüli vizsgaszervezés esetén 2013. február hónapra.
A feladatlapok a futárnapon, 2013. január 30-án 9–15 óra között a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési
Intézet Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézetben vehetõk át.
Szak

perc

vizsgarész

vizsganap

óra

180

írásbeli

2013. február 4.

8

2. Egészségõr-fertõtlenítõ

180

írásbeli

2013. február 4.

8

3. Fizioterápiás asszisztens

180

írásbeli

2013. február 4.

8

4. Gyógyszertári asszisztens

180

írásbeli

2013. február 4.

8

5. Ortopédiai cipész

180

írásbeli

2013. február 4.

8

6. Egészségügyi operátor

180

írásbeli

2013. február 4.

8

7. Masszõr (sportmasszõr)

180

írásbeli

2013. február 4.

8

8. Klinikai szakápoló (epidemiológiai szakápoló)

180

írásbeli

2013. február 4.

8

9. Ortopédiai mûszerész

180

írásbeli

2013. február 4.

8

1.

Egészségügyi szakasszisztens
(gyógyfoglalkoztató szakasszisztens)

10. Ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ

180

írásbeli

2013. február 4.

8

11. Klinikai elektrofiziológiai asszisztens

180

írásbeli

2013. február 4.

8

12. Gyógyúszás foglalkoztató

180

írásbeli

2013. február 4.

8

13. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens

180

írásbeli

2013. február 4.

8
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Szak
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perc

vizsgarész

vizsganap

óra

14. Fogászati asszisztens

180

írásbeli

2013. február 5.

8

15. Klinikai fogászati higiénikus

180

írásbeli

2013. február 5.

8

Egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és
16.
immunhisztokémiai szakasszisztens)

180

írásbeli

2013. február 5.

8

17. Egészségügyi szakasszisztens (citológiai szakasszisztens)

180

írásbeli

2013. február 5.

8

Egészségügyi szakasszisztens (mikrobiológiai laboratóriumi
18.
szakasszisztens)

180

írásbeli

2013. február 05.

8

19.

Egészségügyi szakasszisztens (klinikai laboratóriumi
szakasszisztens)

180

írásbeli

2013. február 5.

8

20.

Egészségügyi szakasszisztens (emésztõszervi endoszkópos
szakasszisztens)

180

írásbeli

2013. február 05.

8

21. Egészségügyi szakasszisztens (mûtõs szakasszisztens)

180

írásbeli

2013. február 5.

8

Egészségügyi szakasszisztens (röntgen-mûtõs
22.
szakasszisztens)

180

írásbeli

2013. február 05.

8

23.

Egészségügyi szakasszisztens (elektronmikroszkópos
szakasszisztens)

180

írásbeli

2013. február 5.

8

24.

Egészségügyi szakasszisztens (radiofarmakológiai
szakasszisztens)

180

írásbeli

2013. február 5.

8

25.

Egészségügyi szakasszisztens (gyógyszertári analitikus
szakasszisztens)

180

írásbeli

2013. február 5.

8

26. Klinikai szakápoló (onkológiai szakápoló)

180

írásbeli

2013. február 5.

8

27. Egészségügyi gázmester (kártevõírtó)

180

írásbeli

2013. február 6.

8

28. Fülilleszték-készítõ

180

írásbeli

2013. február 6.

8

29. Egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens)

180

írásbeli

2013. február 6.

8

Egészségügyi szakasszisztens (általános és vasculáris
30.
ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens)

180

írásbeli

2013. február 6.

8

31. Kórszövettani-szövettani asszisztens

180

írásbeli

2013. február 6.

8

32. Klinikai szakápoló (körzeti-közösségi szakápoló)

180

írásbeli

2013. február 6.

8

33. Klinikai szakápoló (geriátriai szakápoló)

180

írásbeli

2013. február 6.

8

180

írásbeli

2013. február 6.

8

35. Foglalkozás-egészségügyi szakápoló

180

írásbeli

2013. február 6.

8

36. Izotópasszisztens

180

írásbeli

2013. február 6.

8

37. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó

180

írásbeli

2013. február 6.

8

34.

Egészségügyi szakasszisztens (transzfuziológiai
szakasszisztens)

38. Rehabilitációs tevékenység terapeuta

180

írásbeli

2013. február 6.

8

39. Egészségügyi kártevõirtó szakmunkás

180

írásbeli

2013. február 6.

8

180

írásbeli

2013. február 6.

8

41. Élelmezésvezetõ

180

írásbeli

2013. február 6.

8

42. Masszõr (fürdõsmasszõr)

180

írásbeli

2013. február 6.

8

43. Masszõr (gyógymasszõr)

180

írásbeli

2013. február 6.

8

44. Klinikai szakápoló (diabetológiai szakápoló)

180

írásbeli

2013. február 7.

8

45. Boncmester

180

írásbeli

2013. február 7.

8

180

írásbeli

2013. február 7.

8

180

írásbeli

2013. február 7.

8

40.

46.

Klinikai szakápoló (pszichiátriai és mentálhigiénés
szakápoló)

Egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus
szakasszisztens)

47. Mentõápoló
48. Röntgenasszisztens

180

írásbeli

2013. február 7.

8

49. Klinikai szakápoló (gyermekintenzív-terápiás szakápoló)

180

írásbeli

2013. február 7.

8
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21. szám
perc

vizsgarész

vizsganap

óra

180

írásbeli

2013. február 7.

8

51. Ortopédiai technikus

180

írásbeli

2013. február 7.

8

52. Képi diagnosztikai asszisztens

180

írásbeli

2013. február 7.

8

53. Ápoló

180

írásbeli

2013. február 7.

8

54. Szülésznõ

180

írásbeli

2013. február 7.

8

55. Csecsemõ és gyermekápoló

180

írásbeli

2013. február 7.

8

56. Fogtechnikus

180

írásbeli

2013. február 7.

8

57. Mûtõssegéd

180

írásbeli

2013. február 7.

8

180

írásbeli

2013. február 7.

8

59. Egészségügyi menedzser

180

írásbeli

2013. február 7.

8

60. Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus

180

írásbeli

2013. február 7.

8

61. Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens

180

írásbeli

2013. február 7.

8

62. Ápolási asszisztens

180

írásbeli

2013. február 7.

8

180

írásbeli

2013. február 7.

8

64. Klinikai szakápoló (intenzív betegellátó szakápoló)

180

írásbeli

2013. február 7.

8

65. Klinikai szakápoló (nefrológiai szakápoló)

180

írásbeli

2013. február 7.

8

66. Klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor)

180

írásbeli

2013. február 7.

8

Egészségügyi szakasszisztens (humángenetikai
67.
szakasszisztens)

180

írásbeli

2013. február 7.

8

50.

58.

63.

Egészségügyi szakasszisztens (aneszteziológiai
szakasszisztens)

Egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-nõgyógyászati
ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens)

Egészségügyi szakasszisztens (gyógyszerellátási
szakasszisztens)

2. Az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben kiadott, a szakképesítésekre irányadó
ágazati jogszabályokban meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények szerint folyó (kifutó szakképzések) írásbeli
vizsgáinak vizsganapjai, vizsgaidõpontjai iskolai rendszerû és iskolarendszeren kívüli vizsgaszervezés esetén
2013. május hónapra.
A feladatlapok a futárnapon, 2013. május 8-án 9–15 óra között a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és
Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézetben vehetõk át.
Szak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens)
Egészségõr-fertõtlenítõ
Fizioterápiás asszisztens
Gyógyszertári asszisztens
Ortopédiai cipész
Egészségügyi operátor
Masszõr (sportmasszõr)
Klinikai szakápoló (epidemiológiai szakápoló)
Ortopédiai mûszerész
Ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ
Klinikai elektrofiziológiai asszisztens
Gyógyúszás foglalkoztató
Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens
Fogászati asszisztens
Klinikai fogászati higiénikus
Egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai
és immunhisztokémiai szakasszisztens)
Egészségügyi szakasszisztens (citológiai szakasszisztens)

perc

vizsgarész

vizsganap

óra

180

írásbeli

2013. május 13.

8

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

2013. május 13.
2013. május 13.
2013. május 13.
2013. május 13.
2013. május 13.
2013. május 13.
2013. május 13.
2013. május 13.
2013. május 13.
2013. május 13.
2013. május 13.
2013. május 13.
2013. május 14.
2013. május 14.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

180

írásbeli

2013. május 14.

8

180

írásbeli

2013. május 14.

8
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Egészségügyi szakasszisztens (mikrobiológiai laboratóriumi
szakasszisztens)
Egészségügyi szakasszisztens (klinikai laboratóriumi
szakasszisztens)
Egészségügyi szakasszisztens (emésztõszervi endoszkópos
szakasszisztens)
Egészségügyi szakasszisztens (mûtõs szakasszisztens)
Egészségügyi szakasszisztens (röntgen-mûtõs
szakasszisztens)
Egészségügyi szakasszisztens (elektronmikroszkópos
szakasszisztens)
Egészségügyi szakasszisztens (radiofarmakológiai
szakasszisztens)
Egészségügyi szakasszisztens (gyógyszertári analitikus
szakasszisztens)
Klinikai szakápoló (onkológiai szakápoló)
Egészségügyi gázmester (kártevõírtó)
Fülilleszték-készítõ
Egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens)
Egészségügyi szakasszisztens (általános és vasculáris
ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens)
Kórszövettani-szövettani asszisztens
Klinikai szakápoló (körzeti-közösségi szakápoló)
Klinikai szakápoló (geriátriai szakápoló)
Egészségügyi szakasszisztens (transzfuziológiai
szakasszisztens)
Foglalkozás-egészségügyi szakápoló
Izotópasszisztens
Gyógyászati segédeszköz forgalmazó
Rehabilitációs tevékenység terapeuta
Egészségügyi kártevõirtó szakmunkás
Klinikai szakápoló (pszichiátriai és mentálhigiénés
szakápoló)
Élelmezésvezetõ
Masszõr (fürdõsmasszõr)
Masszõr (gyógymasszõr)
Klinikai szakápoló (diabetológiai szakápoló)
Boncmester
Egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus
szakasszisztens)
Mentõápoló
Röntgenasszisztens
Klinikai szakápoló (gyermekintenzív-terápiás szakápoló)
Egészségügyi szakasszisztens (aneszteziológiai
szakasszisztens)
Ortopédiai technikus
Képi diagnosztikai asszisztens
Ápoló
Szülésznõ
Csecsemõ és gyermekápoló
Fogtechnikus
Mûtõssegéd
Egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-nõgyógyászati
ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens)
Egészségügyi menedzser

6629
perc

vizsgarész

vizsganap

óra

180

írásbeli

2013. május 14.

8

180

írásbeli

2013. május 14.

8

180

írásbeli

2013. május 14.

8

180

írásbeli

2013. május 14.

8

180

írásbeli

2013. május 14.

8

180

írásbeli

2013. május 14.

8

180

írásbeli

2013. május 14.

8

180

írásbeli

2013. május 14.

8

180
180
180
180

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

2013. május 14.
2013. május 15.
2013. május 15.
2013. május 15.

8
8
8
8

180

írásbeli

2013. május 15.

8

180
180
180

írásbeli
írásbeli
írásbeli

2013. május 15.
2013. május 15.
2013. május 15.

8
8
8

180

írásbeli

2013. május 15.

8

180
180
180
180
180

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

2013. május 15.
2013. május 15.
2013. május 15.
2013. május 15.
2013. május 15.

8
8
8
8
8

180

írásbeli

2013. május 15.

8

180
180
180
180
180

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

2013. május 15.
2013. május 15.
2013. május 15.
2013. május 16.
2013. május 16.

8
8
8
8
8

180

írásbeli

2013. május 16.

8

180
180
180

írásbeli
írásbeli
írásbeli

2013. május 16.
2013. május 16.
2013. május 16.

8
8
8

180

írásbeli

2013. május 16.

8

180
180
180
180
180
180
180

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

2013. május 16.
2013. május 16.
2013. május 16.
2013. május 16.
2013. május 16.
2013. május 16.
2013. május 16.

8
8
8
8
8
8
8

180

írásbeli

2013. május 16.

8

180

írásbeli

2013. május 16.

8
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60. Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus
61. Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens
62. Ápolási asszisztens
Egészségügyi szakasszisztens (gyógyszerellátási
63.
szakasszisztens)
64. Klinikai szakápoló (intenzív betegellátó szakápoló)
65. Klinikai szakápoló (nefrológiai szakápoló)
66. Klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor)
Egészségügyi szakasszisztens (humángenetikai
67.
szakasszisztens)

21. szám
perc

vizsgarész

vizsganap

óra

180
180
180

írásbeli
írásbeli
írásbeli

2013. május 16.
2013. május 16.
2013. május 16.

8
8
8

180

írásbeli

2013. május 16.

8

180
180
180

írásbeli
írásbeli
írásbeli

2013. május 16.
2013. május 16.
2013. május 16.

8
8
8

180

írásbeli

2013. május 16.

8

3. Az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben kiadott, a szakképesítésekre irányadó
ágazati jogszabályokban meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények szerint folyó (kifutó szakképzések) írásbeli
vizsgáinak vizsganapjai, vizsgaidõpontjai iskolai rendszerû és iskolarendszeren kívüli vizsgaszervezés esetén.
Szak

perc

vizsgarész

vizsganap

óra

180

írásbeli

1. nap

8

2. Egészségõr-fertõtlenítõ

180

írásbeli

1. nap

8

3. Fizioterápiás asszisztens

180

írásbeli

1. nap

8

4. Gyógyszertári asszisztens

180

írásbeli

1. nap

8

5. Ortopédiai cipész

180

írásbeli

1. nap

8

6. Egészségügyi operátor

180

írásbeli

1. nap

8

7. Masszõr (sportmasszõr)

180

írásbeli

1. nap

8

1.

Egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens)

8. Klinikai szakápoló (epidemiológiai szakápoló)

180

írásbeli

1. nap

8

9. Ortopédiai mûszerész

180

írásbeli

1. nap

8

180

írásbeli

1. nap

8

10. Ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ
11. Klinikai elektrofiziológiai asszisztens

180

írásbeli

1. nap

8

12. Gyógyúszás foglalkoztató

180

írásbeli

1. nap

8

13. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens

180

írásbeli

1. nap

8

14. Fogászati asszisztens

180

írásbeli

2. nap

8

15. Klinikai fogászati higiénikus

180

írásbeli

2. nap

8

180

írásbeli

2. nap

8

17. Egészségügyi szakasszisztens (citológiai szakasszisztens)

180

írásbeli

2. nap

8

Egészségügyi szakasszisztens (mikrobiológiai laboratóriumi
18.
szakasszisztens)

180

írásbeli

2. nap

8

16.

Egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és
immunhisztokémiai szakasszisztens)

19.

Egészségügyi szakasszisztens (klinikai laboratóriumi
szakasszisztens)

180

írásbeli

2. nap

8

20.

Egészségügyi szakasszisztens (emésztõszervi endoszkópos
szakasszisztens)

180

írásbeli

2. nap

8

21. Egészségügyi szakasszisztens (mûtõs szakasszisztens)

180

írásbeli

2. nap

8

Egészségügyi szakasszisztens (röntgen-mûtõs
22.
szakasszisztens)

180

írásbeli

2. nap

8

23.

Egészségügyi szakasszisztens (elektronmikroszkópos
szakasszisztens)

180

írásbeli

2. nap

8

24.

Egészségügyi szakasszisztens (radiofarmakológiai
szakasszisztens)

180

írásbeli

2. nap

8

25.

Egészségügyi szakasszisztens (gyógyszertári analitikus
szakasszisztens)

180

írásbeli

2. nap

8

26. Klinikai szakápoló (onkológiai szakápoló)

180

írásbeli

2. nap

8

27. Egészségügyi gázmester (kártevõírtó)

180

írásbeli

3. nap

8

21. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Szak

6631
perc

vizsgarész

vizsganap

óra

28. Fülilleszték-készítõ

180

írásbeli

3. nap

8

29. Egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens)

180

írásbeli

3. nap

8

180

írásbeli

3. nap

8

31. Kórszövettani-szövettani asszisztens

180

írásbeli

3. nap

8

32. Klinikai szakápoló (körzeti-közösségi szakápoló)

180

írásbeli

3. nap

8

33. Klinikai szakápoló (geriátriai szakápoló)

180

írásbeli

3. nap

8

180

írásbeli

3. nap

8

30.

34.

Egészségügyi szakasszisztens (általános és vasculáris
ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens)

Egészségügyi szakasszisztens (transzfuziológiai
szakasszisztens)

35. Foglalkozás-egészségügyi szakápoló

180

írásbeli

3. nap

8

36. Izotópasszisztens

180

írásbeli

3. nap

8

37. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó

180

írásbeli

3. nap

8

38. Rehabilitációs tevékenység terapeuta

180

írásbeli

3. nap

8

39. Egészségügyi kártevõirtó szakmunkás

180

írásbeli

3. nap

8

180

írásbeli

3. nap

8

40.

Klinikai szakápoló (pszichiátriai és mentálhigiénés
szakápoló)

41. Élelmezésvezetõ

180

írásbeli

3. nap

8

42. Masszõr (fürdõsmasszõr)

180

írásbeli

3. nap

8

43. Masszõr (gyógymasszõr)

180

írásbeli

3. nap

8

44. Klinikai szakápoló (diabetológiai szakápoló)

180

írásbeli

4. nap

8

45. Boncmester

180

írásbeli

4. nap

8

Egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus
46.
szakasszisztens)

180

írásbeli

4. nap

8

47. Mentõápoló

180

írásbeli

4. nap

8

48. Röntgenasszisztens

180

írásbeli

4. nap

8

49. Klinikai szakápoló (gyermekintenzív-terápiás szakápoló)

180

írásbeli

4. nap

8

Egészségügyi szakasszisztens (aneszteziológiai
50.
szakasszisztens)

180

írásbeli

4. nap

8

51. Ortopédiai technikus

180

írásbeli

4. nap

8

52. Képi diagnosztikai asszisztens

180

írásbeli

4. nap

8

53. Ápoló

180

írásbeli

4. nap

8

54. Szülésznõ

180

írásbeli

4. nap

8

55. Csecsemõ és gyermekápoló

180

írásbeli

4. nap

8

56. Fogtechnikus

180

írásbeli

4. nap

8

57. Mûtõssegéd

180

írásbeli

4. nap

8

Egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-nõgyógyászati
58.
ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens)

180

írásbeli

4. nap

8

59. Egészségügyi menedzser

180

írásbeli

4. nap

8

60. Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus

180

írásbeli

4. nap

8

61. Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens

180

írásbeli

4. nap

8

62. Ápolási asszisztens

180

írásbeli

4. nap

8

180

írásbeli

4. nap

8

64. Klinikai szakápoló (intenzív betegellátó szakápoló)

180

írásbeli

4. nap

8

65. Klinikai szakápoló (nefrológiai szakápoló)

180

írásbeli

4. nap

8

66. Klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor)

180

írásbeli

4. nap

8

Egészségügyi szakasszisztens (humángenetikai
67.
szakasszisztens)

180

írásbeli

4. nap

8

63.

Egészségügyi szakasszisztens (gyógyszerellátási
szakasszisztens)
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4. Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló
1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti, az egészségügyért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó 32/2008. (VIII. 14.) EüM
rendelet alapján megkezdett szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott írásbeli, interaktív
vizsgatevékenységének vizsganapjai, vizsgaidõpontjai iskolai rendszerû és iskolarendszeren kívüli vizsgaszervezés
esetén.
A feladatlapok a futárnapon a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi
Szakképzõ és Továbbképzõ Intézetben vehetõk át.
Moduláris szakképzés írásbeli és interaktív vizsgatevékenységei
Szak

1. Ápoló

2. Gyakorló ápoló

3. Ápolási asszisztens

4.

5.

Csecsemõés gyermekápoló

Általános asszisztens
(elágazás)

Modul

2326-06 Aszepszis - antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2322-06 Gondozás
2323-06 Egészségnevelés
– egészségfejlesztés
2324-06 Alapápolás
2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás
2325-06 Diagnosztika-terápia
2330-06 Szakápolás
2326-06 Aszepszis - antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2322-06 Gondozás
2324-06 Alapápolás
2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás
2325-06 Diagnosztika-terápia
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2370-06 Higiéné, munkavédelem
2369-06 Megfigyelés-tünetfelismerés
2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások
2365-06 Betegápolás
2326-06 Aszepszis – antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2403-06 Csecsemõ- és gyermekápolók
egészségnevelési feladatai
2408-06 Csecsemõ- és gyermekápolás
2402-06 Csecsemõ és gyermek diagnosztika
és terápia
2407-06 Csecsemõ és gyermek
monitorozása
2326-06 Aszepszis – antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2328-06 Egészségmegõrzés
– egészségfejlesztés – egészségnevelés
2374-06 Betegmegfigyelés –
tünetfelismerés
2375-06 Diagnosztizálás – monitorozás –
elõkészítés
2376-06 Beavatkozás – asszisztálás –
dokumentálás

perc

Vizsgatevékenység

vizsga
napja

vizsga
kezdése
/óra

60

írásbeli

2. nap

9:00

60
60

írásbeli
írásbeli

2. nap
2. nap

10:15
11:30

60

írásbeli

2. nap

13:00

60
60
60
90

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

3. nap
3. nap
3. nap
3. nap

9:15
10:30
11:45
13:30

60

írásbeli

2. nap

9:00

60
60
60
60
60
60
60
90
90
90

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

2. nap
2. nap
3. nap
3. nap
3. nap
2. nap
2. nap
3. nap
3. nap
3. nap

10:15
11:30
9:15
10:30
11:45
10:15
9:00
8:00
9:45
11:45

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

90

írásbeli

3. nap

8:00

90

írásbeli

3. nap

9:45

90

írásbeli

3. nap

11:45

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

60

írásbeli

3. nap

8:00

60

írásbeli

3. nap

10:30

60

írásbeli

3. nap

9:15
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Moduláris szakképzés írásbeli és interaktív vizsgatevékenységei
Szak

Modul

2326-06 Aszepszis - antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2328-06 Egészségmegõrzés
Fogászati asszisztens
6.
– egészségfejlesztés – egészségnevelés
(elágazás)
2397-06 Fogászati beavatkozások,
kezelések
2398-06 Gyermekfogászati
és fogszabályozási beavatkozások
2326-06 Aszepszis - antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2328-06 Egészségmegõrzés
– egészségfejlesztés – egészségnevelés
Gyógyszertári
7.
asszisztens (elágazás) 2399-06 Gyógyszertári asszisztens
adminisztratív és ügyviteli feladatai
2400-06 Gyógyszertári asszisztens
gyógyszerkészítéssel kapcsolatos feladatai
2730-06 Gyógyszertári asszisztens
gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
Egészségõr-fertõtlenítõ 2370-06 Higiéné, munkavédelem
8.
(elágazás)
2451-06 Vállalkozási alapismeretek
2453-06 Fertõtlenítés
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
Egészségügyi
2370-06 Higiéné, munkavédelem
9. kártevõirtó szakmunkás
2451-06 Vállalkozási alapismeretek
(elágazás)
2454-06 Kártevõirtás
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2370-06 Higiéné, munkavédelem
Fertõtlenítõ sterilezõ
2451-06 Vállalkozási alapismeretek
10.
(elágazás)
2453-06 Fertõtlenítés
2455-06 Sterilizálás
2326-06 Aszepszis - antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2328-06 Egészségmegõrzés
Citológiai
– egészségfejlesztés – egészségnevelés
11. szakasszisztens
2347-06 Analitika
(elágazás)
2349-06 Szövettani minõségbiztosítás
2353-06 Citotechnológia
2354-06 Nõgyógyászati citodiagnosztika
2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok
2326-06 Aszepszis - antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
Elektronmikroszkópos 2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
12. szakasszisztens
2328-06 Egészségmegõrzés
(elágazás)
– egészségfejlesztés – egészségnevelés
2347-06 Analitika
2349-06 Szövettani minõségbiztosítás

perc

Vizsgatevékenység

vizsga
napja

vizsga
kezdése
/óra

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

100

írásbeli

3. nap

9:00

100

írásbeli

3. nap

11:00

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

60

írásbeli

3. nap

9:00

60

írásbeli

3. nap

10:15

60

írásbeli

3. nap

11:30

60
60
60
60
60
60
60
180
60
60
60
60
60

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

2. nap
2. nap
2. nap
2. nap
2. nap
2. nap
2. nap
2. nap
2. nap
2. nap
2. nap
2. nap
2. nap

10:15
9:00
11:30
13:00
10:15
9:00
11:30
13:00
10:15
9:00
11:30
13:00
14:15

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

180
60
60
60
60

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

3. nap
3. nap
3. nap
3. nap
3. nap

13:30
12:00
8:00
10:30
9:15

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

180
60

írásbeli
írásbeli

3. nap
3. nap

13:30
12:00
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Moduláris szakképzés írásbeli és interaktív vizsgatevékenységei
Szak

Hisztokémiai,
immunhisztokémiai
13.
szakasszisztens
(elágazás)

Gyógyászati
14. segédeszköz
forgalmazó

15.

16.

Gyógymasszõr
(elágazás)

Sportmasszõr
(elágazás)

17. Mentõápoló

18. Betegkísérõ (rész)

Ortopédiai kötszerész
19. és fûzõkészítõ
(elágazás)

Modul

2326-06 Aszepszis - antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2328-06 Egészségmegõrzés –
egészségfejlesztés – egészségnevelés
2347-06 Analitika
2349-06 Szövettani minõségbiztosítás
2350-06 Hisztokémiai eljárások
2351-06 Immunhisztokémiai eljárások
2352-06 Kvantitativ és molekuláris
patológiai eljárások
2328-06 Egészségmegõrzés
– egészségfejlesztés – egészségnevelés
2362-06 Tûz-, munka-, környezetvédelem
2363-06 Jogi, kereskedelmi és vállalkozási
ismeretek
2364-06 Gyógyászati segédeszköz
ismeretek
2326-06 Aszepszis – antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2328-06 Egészségmegõrzés
– egészségfejlesztés – egészségnevelés
2390-06 Masszázs alapozás
2392-06 Masszõr szakmai szolgáltatás
2326-06 Aszepszis – antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2328-06 Egészségmegõrzés
– egészségfejlesztés – egészségnevelés
2390-06 Masszázs alapozás
2392-06 Masszõr szakmai szolgáltatás
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2370-06 Higiéné, munkavédelem
2328-06 Egészségmegõrzés
– egészségfejlesztés – egészségnevelés
2501-06 Logisztikai eljárások, betegszállítás
2479-06 Állapotfelmérés
2500-06 Ápolás – szakápolás
2503-06 Mentés – mentéstechnika
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2370-06 Higiéné, munkavédelem
2501-06 Logisztikai eljárások, betegszállítás
2326-06 Aszepszis - antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2328-06 Egészségmegõrzés
– egészségfejlesztés – egészségnevelés
2443-06 Ortopédiai menedzsment
2441-06 Kötszerész ortetika, protetika

perc

Vizsgatevékenység

vizsga
napja

vizsga
kezdése
/óra

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

180
60
60
60

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

3. nap
3. nap
3. nap
3. nap

13:30
12:00
8:00
10:30

60

írásbeli

3. nap

9:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

13:00

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

120
60

írásbeli
írásbeli

3. nap
3. nap

9:15
8:00

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

120
60
60
60

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

3. nap
3. nap
2. nap
2. nap

9:15
8.00
10:15
9:00

60

írásbeli

2. nap

11:30

60
60
60
60
60
60
60

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

1. nap
1. nap
1. nap
1. nap
2. nap
2. nap
1. nap

9:00
11:30
12:45
10:15
10:15
9:00
9:00

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

60
90

írásbeli
írásbeli

2. nap
2. nap

13:00
14:15
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Moduláris szakképzés írásbeli és interaktív vizsgatevékenységei
Szak

20.

21.

22.

23.

24.

Modul

2326-06 Aszepszis - antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
Ortopédiai mûszerész
2328-06 Egészségmegõrzés
(elágazás)
– egészségfejlesztés – egészségnevelés
2443-06 Ortopédiai menedzsment
2442-06 Mûszerész ortetika, protetika
2326-06 Aszepszis – antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2328-06 Egészségmegõrzés
– egészségfejlesztés – egészségnevelés
Radiográfus
2423-06 Anatómiai, élettani,
metszetanatómiai ismeretek alkalmazása
2424-06 A képalkotás folyamata és eszközei
2425-06 Klinikum a képalkotásban
2326-06 Aszepszis - antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2328-06 Egészségmegõrzés
– egészségfejlesztés – egészségnevelés
2445-06 Laboratóriumi vizsgálati
Orvosi laboratóriumi
mintavétel
technikai asszisztens
2446-06 Mûszer és méréstechnika
2447-06 Kémiai vizsgálatok
2448-06 Hematológiai és
hemosztazeológiai vizsgálatok
2449-06 Mikrobiológiai vizsgálatok
2326-06 Aszepszis – antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
Egészségügyi laboráns
2328-06 Egészségmegõrzés
(rész)
– egészségfejlesztés – egészségnevelés
2445-06 Laboratóriumi vizsgálati
mintavétel
2326-06 Aszepszis – antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2328-06 Egészségmegõrzés –
egészségfejlesztés – egészségnevelés
Boncmester (elágazás)
2461-06 Mûtõszolgálat biztosítása
2497-06 Boncolás – mintavétel
2498-06 Elõkészítés – higiéné –
munkavédelem
2499-06 Etika, jog, kommunikáció

perc

Vizsgatevékenység

vizsga
napja

vizsga
kezdése
/óra

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

60
120

írásbeli
írásbeli

2. nap
2. nap

13:00
14:15

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

45

interaktív

3. nap

12:30

60
60

írásbeli
interaktív

3. nap
3. nap

9:00
10:30

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

120

írásbeli

1. nap

13:15

60
60

írásbeli
írásbeli

1. nap
1. nap

12:00
8:00

60

írásbeli

1. nap

9:15

60

írásbeli

1. nap

10:30

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

120

írásbeli

1. nap

13:15

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

90
60

írásbeli
írásbeli

2. nap
3. nap

13:00
9:00

60

írásbeli

3. nap

10:15

60

írásbeli

3. nap

11:30
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Moduláris szakképzés írásbeli és interaktív vizsgatevékenységei
Szak

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Modul

2326-06 Aszepszis - antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
Mûtõtechnikus
2328-06 Egészségmegõrzés
(elágazás)
– egészségfejlesztés – egészségnevelés
2461-06 Mûtõszolgálat biztosítása
2463-06 Mûtét technológia
2326-06 Aszepszis - antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
Gipszmester (rész)
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2328-06 Egészségmegõrzés
– egészségfejlesztés – egészségnevelés
2326-06 Aszepszis - antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
Mûtõssegéd (rész)
2328-06 Egészségmegõrzés
– egészségfejlesztés – egészségnevelés
2461-06 Mûtõszolgálat biztosítása
2326-06 Aszepszis - antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
Rehabilitációs
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
tevékenység terapeuta
2328-06 Egészségmegõrzés
– egészségfejlesztés – egészségnevelés
2326-06 Aszepszis - antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
Gyógyfoglalkoztató
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
(rész)
2328-06 Egészségmegõrzés
– egészségfejlesztés – egészségnevelés
2370-06 Higiéné, munkavédelem
Fogtechnikus
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2451-06 Vállalkozási alapismeretek
2326-06 Aszepszis - antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
Képi diagnosztikai
2469-06
és intervenciós
Egészségmegõrzés-egészségfejlesztés
asszisztens (elágazás) 2475-06 A képalkotás folyamata, eszközei
és alkalmazásuk
2476-06 Anatómiai és klinikai ismeretek
alkalmazása a képalkotásban

perc

Vizsgatevékenység

vizsga
napja

vizsga
kezdése
/óra

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

90
60

írásbeli
írásbeli

2. nap
3. nap

13:00
9:00

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

90

írásbeli

2. nap

13:00

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

60
60
60

írásbeli
írásbeli
írásbeli

2. nap
2. nap
2. nap

9:00
10:15
11:30

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

60

írásbeli

2. nap

13:00

60

írásbeli

2. nap

14:15

21. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

6637

Moduláris szakképzés írásbeli és interaktív vizsgatevékenységei
Szak

Modul

2326-06 Aszepszis – antiszepszis,
munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
2469-06
Egészségmegõrzés-egészségfejlesztés
Orvosdiagnosztikai
2470-06 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi
32. laboratóriumi
méréstechnika
technológus (elágazás) 2472–06 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analízisek kivitelezése
2473–06 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi
eredmények értékelése, közlése
2474–06 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi
munka szervezése

perc

Vizsgatevékenység

vizsga
napja

vizsga
kezdése
/óra

60

írásbeli

2. nap

9:00

60

írásbeli

2. nap

10:15

60

írásbeli

2. nap

11:30

60

írásbeli

1. nap

10:00

90

írásbeli

1. nap

14:00

60

írásbeli

1. nap

11:15

60

írásbeli

1. nap

12:30

5. Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló 133/2010.
(IV. 22.) Korm. rendelet szerinti, az egészségügyért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményei szerint folyó 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet szerinti szakképesítések írásbeli, interaktív
vizsgatevékenységének vizsganapjai, vizsgaidõpontjai iskolarendszerû és iskolarendszeren kívüli vizsgaszervezés
esetén.
A mérõeszközök a futárnapon a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézetben vehetõk át.
Moduláris szakképzés írásbeli és interaktív vizsgatevékenységei
Szak

1. Ápoló (elágazás)
Csecsemõ2. és gyermekápoló
(elágazás)
3. Gyakorló ápoló (rész)
Ápolási asszisztens
(rész)
5. Boncmester

4.

perc

vizsga
tevékenység

vizsga
napja

vizsga
kezdése
/óra

3713-10 Alapápolás
3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás
3717-10 Szakápolás
3713-10 Alapápolás
3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás
3718-10 Csecsemõ és gyermek szakápolás
3713-10 Alapápolás
3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás

60
60
60
60
60
60
60
60

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

3. nap
3. nap
3. nap
3. nap
3. nap
3. nap
3. nap
3. nap

9:15
10:30
13:30
9:15
10:30
12:00
9:15
10:30

3713-10 Alapápolás

60

írásbeli

3. nap

9:15

60

írásbeli

3. nap

9:00

60

írásbeli

1. nap

10:00

60

írásbeli

1. nap

14:00

60

írásbeli

1. nap

11:15

60

írásbeli

1. nap

12:30

60

írásbeli

2. nap

13:00

60

írásbeli

2. nap

14:15

Modul

3723-10 Boncolás-mintavétel
2470-06 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi
méréstechnika
2472-06 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi
Orvosdiagnosztikai
analízisek kivitelezése
6. laboratóriumi
2473-06 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi
technológus (elágazás)
eredmények értékelése, közlése
2474-06 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi
munka szervezése
2475-06 A képalkotás folyamata, eszközei és
Képi diagnosztikai és
alkalmazásuk
7. intervenciós asszisztens
2476-06 Anatómiai és klinikai ismeretek
(elágazás)
alkalmazása a képalkotásban
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Moduláris szakképzés írásbeli és interaktív vizsgatevékenységei
Szak

Általános asszisztens
8.
(elágazás)
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

Fogászati asszisztens
(elágazás)

Gyógyszertári
asszisztens (elágazás)

Egészségügyi
gyakorlatvezetõ
Egészségõr-fertõtlenítõ
(elágazás)
Egészségügyi
kártevõirtó szakmunkás
(elágazás)
Fogtechnikus
Gyógyászati
segédeszköz
forgalmazó
Citológiai
szakasszisztens
(elágazás)
Elektronmikroszkópos
szakasszisztens
(elágazás)
Hisztokémiai,
immunhisztokémiai
szakasszisztens
(elágazás)
Gyógymasszõr
(elágazás)
Sportmasszõr
(elágazás)

21. Mentõápoló
22. Betegkísérõ (rész)
23. Mûtõtechnikus
Fertõtlenítõ sterilezõ
(rész)
25. Mûtõssegéd (rész)
Ortopédiai kötszerész
26. és fûzõkészítõ
(elágazás)
Ortopédiai mûszerész
27.
(elágazás)

24.

28.

Orvosi laboratóriumi
technikai asszisztens

perc

vizsga
tevékenység

vizsga
napja

vizsga
kezdése
/óra

60

írásbeli

3. nap

8.00

60

írásbeli

3. nap

9:15

60

írásbeli

3. nap

9:00

60

írásbeli

3. nap

9:00

60

írásbeli

3. nap

10:15

60

írásbeli

3. nap

11:30

2345-06 Szakmódszertan

60

írásbeli

1. nap

10:00

2451-06 Vállalkozási alapismeretek
2453-06 Fertõtlenítés
2451-06 Vállalkozási alapismeretek

60
60
60

írásbeli
írásbeli
írásbeli

2. nap
2. nap
2. nap

11:30
13:00
11:30

2454-06 Kártevõirtás

60

írásbeli

2. nap

13:00

2451-06 Vállalkozási alapismeretek

60

írásbeli

2. nap

11:30

2363-06 Jogi, kereskedelmi és vállalkozási
ismeretek

60

írásbeli

2. nap

10:15

2354-06 Nõgyógyászati citodiagnosztika

60

írásbeli

3. nap

10:30

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok

60

írásbeli

3. nap

9:15

2426-10 Elektronmikroszkópos
anyagelõkészítés, fixálás és beágyazás

60

írásbeli

3. nap

10:00

2352-06 Kvantitativ és molekuláris
patológiai eljárások

60

írásbeli

3. nap

9:15

2392-06 Masszõr szakmai szolgáltatás

60

írásbeli

3. nap

8:00

2392-06 Masszõr szakmai szolgáltatás

60

írásbeli

3. nap

8:00

2501-06 Logisztikai eljárások, betegszállítás
3728-10 Mentés – mentéstechnika
2501-06 Logisztikai eljárások, betegszállítás
3729-10 Fertõtlenítés, sterilizálás
2463-06 Mûtét technológia

60
60
60
60
60

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

1. nap
1. nap
1. nap
3. nap
3. nap

9:00
10:15
9:00
10:15
9:00

3729-10 Fertõtlenítés, sterilizálás

60

írásbeli

3. nap

10:15

3729-10 Fertõtlenítés, sterilizálás
2443-06 Ortopédiai menedzsment

60
60

írásbeli
írásbeli

3. nap
2. nap

10:15
13:00

2441-06 Kötszerész ortetika, protetika

120

írásbeli

2. nap

14:15

2443-06 Ortopédiai menedzsment
2442-06 Mûszerész ortetika, protetika
2445-06 Laboratóriumi vizsgálati
mintavétel
2446-06 Mûszer és méréstechnika
2449-06 Mikrobiológiai vizsgálatok

60
120

írásbeli
írásbeli

2. nap
2. nap

13:00
14:15

60

írásbeli

1. nap

13:15

60
60

írásbeli
írásbeli

1. nap
1. nap

12:00
10:30

Modul

2374-06 Betegmegfigyelés –
tünetfelismerés
2376-06 Beavatkozás – asszisztálás dokumentálás
2397-06 Fogászati beavatkozások,
kezelések
2399-06 Gyógyszertári asszisztens
adminisztratív és ügyviteli feladatai
2400-06 Gyógyszertári asszisztens
gyógyszerkészítéssel kapcsolatos feladatai
2853-09 Gyógyszertári asszisztens
gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai
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Moduláris szakképzés írásbeli és interaktív vizsgatevékenységei
Szak

Modul

Egészségügyi laboráns 2445-06 Laboratóriumi vizsgálati
(rész)
mintavétel
2424-06 A képalkotás folyamata és eszközei
30. Radiográfus
2425-06 Klinikum a képalkotásban
2338-10 Gyógyfoglalkoztatás
Rehabilitációs
31.
tevékenység terapeuta 2337-10 Rehabilitációs tevékenység terápia
Gyógyfoglalkoztató
32.
2338-10 Gyógyfoglalkoztatás
(rész)
29.

perc

vizsga
tevékenység

vizsga
napja

vizsga
kezdése
/óra

60

írásbeli

1. nap

13:15

60
60
60
60

írásbeli
interaktív
írásbeli
írásbeli

3. nap
3. nap
3. nap
3. nap

9:00
10.30
10:00
11:15

60

írásbeli

3. nap

10:00

6. Szakképesítések írásbeli vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeknek szakképesítésenként,
illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidõpontjai.
Hónap

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Vizsganap

1. vizsganap
2. vizsganap
3. vizsganap
4. vizsganap
5. vizsganap
1. vizsganap
2. vizsganap
3. vizsganap
4. vizsganap
5. vizsganap
1. vizsganap
2. vizsganap
3. vizsganap
4. vizsganap
5. vizsganap
1. vizsganap
2. vizsganap
3. vizsganap
4. vizsganap
5. vizsganap
1. vizsganap
2. vizsganap
3. vizsganap
4. vizsganap
5. vizsganap
1. vizsganap
2. vizsganap
3. vizsganap
4. vizsganap
5. vizsganap
1. vizsganap
2. vizsganap
3. vizsganap
4. vizsganap
5. vizsganap

Vizsganap

2013. január 14.
2013. január 15.
2013. január 16.
2013. január 17.
2013. január 18.
2013. február 4.
2013. február 5.
2013. február 6.
2013. február 7.
2013. február 8.
2013. március 4.
2013. március 5.
2013. március 6.
2013. március 7.
2013. március 8.
2013. április 8.
2013. április 9.
2013. április 10.
2013. április 11.
2013. április 12.
2013. május 13.
2013. május 14.
2013. május 15.
2013. május 16.
2013. május 17.
2013. június 17.
2013. június 18.
2013. június 19.
2013. június 20.
2013. június 21.
2013. július 15.
2013. július 16.
2013. július 17.
2013. július 18.
2013. július 19.

Futárnap (9-15 óra között)

2013. január 9.

2013. január 30.

2013. február 27.

2013. április 4.

2013. május 8.

2013. június 12.

2013. július 10.
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Hónap

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Vizsganap

1. vizsganap
2. vizsganap
3. vizsganap
4. vizsganap
5. vizsganap
1. vizsganap
2. vizsganap
3. vizsganap
4. vizsganap
5. vizsganap
1. vizsganap
2. vizsganap
3. vizsganap
4. vizsganap
5. vizsganap
1. vizsganap
2. vizsganap
3. vizsganap
4. vizsganap
5. vizsganap
1. vizsganap
2. vizsganap
3. vizsganap
4. vizsganap
5. vizsganap

21. szám

Vizsganap

Futárnap (9-15 óra között)

2013. augusztus 12.
2013. augusztus 13.
2013. augusztus 14.
2013. augusztus 15.
2013. augusztus 16.
2013. szeptember 9.
2013. szeptember 10.
2013. szeptember 11.
2013. szeptember 12.
2013. szeptember 13.

2013. augusztus 7.

2013. szeptember 4.

2012/2013. tanév rendjérõl szóló 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet
1. számú melléklete szerint

2013. november 11.
2013. november 12.
2013. november 13.
2013. november 14.
2013. november 15.
2013. december 9.
2013. december 10.
2013. december 11.
2013. december 12.
2013. december 13.

2013. november 6.

2013. december 4.

Az OKJ szakképesítések írásbeli vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeknek szakképesítésenként,
illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidõpontjai elérhetõek az Emberi Erõforrások Minisztériuma és a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ
Intézet (www.eti.hu) honlapján.

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye
orvostechnikai eszközök idõszakos felülvizsgálatát végzõ szervezet feljogosításáról
Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatával az alábbi szervezetet a következõ eszközcsoport tekintetében az
idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította
SE ÁOK Szemészeti Klinika
cég székhelye: 1083 Budapest, Tömõ u. 25–29.
e-mail: titkarsag.szem@med.semmelweis-univ.hu; telefonszám: (06-1) 303-9435; telefax: (06-1) 210-0309
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
határozatának

Az eszközcsoport megnevezése

száma

09. eszközcsoport - Tonométer.
Megjegyzés: a feljogosítás a Schiötz féle tonométerekre
érvényes.

érvényességi ideje

30460-008/2012/OTIG/09.eszk 2017. november

***
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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:
Kozmomed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Kozmomed Kft.)
cég székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 6.
telephely/postacím: 1027 Budapest, Fazekas u. 25.; e-mail: kozmomed.hgy@t-online.hu; telefon/telefax: (06-1) 201-8859
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
határozatának

Az eszközcsoport megnevezése

száma

20. Képalkotó ultrahang diagnosztikai készülék

érvényességi ideje

29986-007/2012/OTIG/20.eszk 2017. október
***

Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatával az alábbi szervezetet a következõ eszközcsoport tekintetében az
idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:
Dutchmed export-import és szerviz Kft. (DUTCHMED Kft.)
cég székhelye: 1043 Budapest, Lórántffy Zs. utca 15/B.
e-mail: dutchmed@dutchmed.hu; telefonszám: (06-1) 272-0300, 272-0301; telefax: (06-1) 272-0879
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
határozatának

Az eszközcsoport megnevezése

száma

érvényességi ideje

12. eszközcsoport – Mûtéti és õrzõ monitor, EKG.
24061-009/2012/OTIG/12.eszk 2017. november
Megjegyzés/korlátozás: a feljogosítás nem terjed ki
az EKG készülékekre, kizárólag a mûtéti és õrzõ monitorokra,
az EKG/RESP (aritmia analizátor nélkül), légzésszám, SpO2,
invazív vérnyomás, noninvazív vérnyomás, hõmérséklet,
gázelemzés, spirometria mérõcsatornákkal/modulokkal
ellátott mûtéti és õrzõ monitorokra érvényes, nem terjed ki
a monitor hálózatra és központi monitorra
***
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:
B. Braun Avitum Hungary Egészségügyi Szolgáltató Zrt. (B.Braun Avitum Zrt.)
cég székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
e-mail: peter.horn@bbraun.com; telefonszám: (06-1) 346-9700; telefax: (06-1) 438-4903

Az eszközcsoport megnevezése

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
határozatának
száma

15. Gépi infúzió adagoló készülék
Megjegyzés:
B.Braun márkaszerviz
A feljogosítás kizárólag a B.Braun Melsungen AG által
gyártott infúziós- és perfuzor pumpákra vonatkozik.

érvényességi ideje

31618-006/2012/OTIG/15.eszk 2017. november
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A Magyar Gyermeksebész Alapítvány közleménye
a személyi jövedelemadóból 2011. évben befolyt támogatási összeg felhasználásáról
A Magyar Gyermeksebész Alapítvány (Budapest, 1083 Bókay János u. 53. Adószám: 18161344-1-41) ezúton teszi
közzé, hogy a 2011. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából befolyt
910 312 Ft
azaz kilencszáztízezer-háromszáztizenkettõ forint az Alapítvány céljával összhangban, kuratóriumi határozat alapján
fiatal sebészek és sebészorvosok külföldi és hazai konferenciákon való részvételét, a gyermeksebészet mûszervásárlását,
valamint külföldi folyóiratok és könyvek beszerzését tette lehetõvé.
Az Alapítvány a magyar gyermekek nevében köszönetét fejezi ki a támogatóknak és továbbra is kéri áldozatkész
segítségüket.

VI. RÉSZ
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

VII. RÉSZ
Vegyes közlemények
Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl
Közleményt meghirdetõ Az érvénytelen okmány Az érvénytelen okmány Az érvénytelen
szerv neve
megnevezése
kiállítója
okmány száma

Érvénytelen 2012.

Dr. Kádár László
orvos

november 20. napjától

diploma

SOTE

190/1992.

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

Közlemény bélyegzõ érvénytelenítésérõl
Közleményt meghirdetõ
szerv neve

Az érvénytelen bélyegzõ
Az érvénytelen bélyegzõ
használójának megnevezése száma/leírása

Érvénytelen

Az érvénytelenség
oka

Pest Megyei
Flór Ferenc Kórház

Pest Megyei Flór Ferenc
Kórház Nõgyógyászat

2009-tõl

elvesztés

„4. számú Nõgyógyászat I. sz.
MSZSZ Gödöllõ” és „5. számú
Nõgyógyászat II. sz. MSZSZ
Gödöllõ” feliratú
50x20 mm-es, nyolcszögletû
bélyegzõ
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Rövidítésjegyzék

Általános tudnivalók
Tisztelt Hirdetők, Olvasók!
A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetőség érdekében táblázatos formában közöljük. Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe,
hogy a rovatok csak a legszükségesebb információk közlésére
adnak lehetőséget. A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további
közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors
megjelenés érdekében a pályázati hirdetményeket közvetlenül
a Szerkesztőségnek küldjék meg postán (1051 Budapest,
Arany János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987) vagy
továbbítsák telefaxon (795-0192).
Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma
795-1347.
A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni.
Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati
hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk elhagyni
azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos jogszabályon alapul,
illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori,
nemhez kötött, a magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások).
A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok
térítésmentes közzétételére egy alkalommal van lehetőség, az
ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik,
amelyről az Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny
Lap- és Könyvkiadó, telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294) ad
felvilágosítást.
A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is
figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati határidő kezdő
időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti.
Eltérő közlés hiányában a pályázati határidő hirdetmény
szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való
megjelenés. A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján is
megjelenő hirdetések esetén a honlapon feltüntetett határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is.
Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg,
úgy a hirdetett állás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik.
A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy
a tévesen, hiányosan vagy félreérthető módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az esetleges hibák
elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formában juttassák el a Szerkesztőség részére. Az
olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem
vállaljuk.
Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a Szerkesztőség csak írásban
fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának időpontjáig.

6643

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

= az álláshelyek száma
= Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat
= állampolgár
= havi munkabér forintban
= Budapest
= bizonyítvány
= csatolandó
= diploma
= előnyben részesül
= erkölcsi bizonyítvány
= elbírálási határidő
= egészségügyi
= telefax
= főigazgató
= főváros(i)
= gyakorlat
= gyógyszertár
= pályázati határidő
= intézet vagy intézmény
= igazgató
= igazolvány
= irányítás(a)(i)
= képviselő-testület
= kórház
= klinika
= klinikai
= közegészségügyi
= központ
= központi
= kutatás(i), kutató
= laboratórium
= laboratóriumi
= magyar állampolgárság
= munka
= megyei jogú város
= nagyközség
= nyelvismeret
= nyelvvizsga
= osztály
= oklevél
= oktatás(a)(i)
= Orvosok (Gyógyszerészek) Országos
Nyilvántartása
= Orvosok (Gyógyszerészek) Országos
Nyilvántartásba vételéről szóló igazolvány
= Országos Egészségbiztosítási Pénztár
= orvos(i)
= önkormányzat
= polgármesteri hivatal
= rendelőintézet
= szervezés(e)
= szakmai
= szakmai önéletrajz
= szakmai gyakorlat
= szakorvosi gyakorlat
= szakképesítés, szakorvosi képesítés
= szakmai tevékenység
= szakmai végzettség
= szociális
= szolgálati
= szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél
= szakvizsga
= szakvizsga bizonyítvány
= szervezeti és működési szabályzat
= tapasztalat
= telefoninformáció
= telefon/telefax
= tevékenység
= tudományos fokozat
= therápia
= tudományos
= végzettség
= vezetés(e)
= vezetői/vezetési gyakorlat
= vizsgálat
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Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei K: és Egyetemi
Oktató K.
főig. főorvosa
3526 Miskolc,
Szentpéteri kapu 72–76.

Fül-Orr-Gége és Fej-Nyak
Sebészeti O.
osztályvezető főorvos

– általános orvosi képesítés,
– fül-orr-gége szk.,
– tud. fokozat,
– fül-orr-gége gyógyászat
valamennyi szakterületén
szerzett gy.,
– vez.gy.,
– e: kl.-ai audiológiai szk.,
– cs: 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– igazolás működési
nyilvántartásba vételről,
– igazolás orvosi kamarai
tagságról,
– nyilatkozat a pályázati
anyag elbírálásában részt
vevők betekintési jogáról,
– az eddigi sz. tev.-et is
magában foglaló részletes
önéletrajz, valamint sz.
elképzelés és program

– h: 2013. I. 31.,
– szolg. lakás igény szerint,
– az állás a sikeres pályázati
eljárást követően azonnal
betölthető,
– pályázatok benyújtása:
az I. Humánpolitikai O.-ára
(3526 Miskolc,
Szentpéteri kapu 72–76.)

***
A Mátrai Gyógyintézet (3233 Mátraháza) főigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony keretében
I. jogtanácsosi állás betöltésére
Az állás teljes munkaidővel tölthető be, határozatlan időtartamra szól, 90 napos próbaidő kikötésével.
Feladatkörébe tartozik a jogtanácsosi, titkárságvezetői feladatok ellátása, ezen belül részt vesz: a szerződések előkészítésében,
megkötésében, belső szabályzatok kidolgozásában, munkajogi viták rendezésében a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi
3. törvényerejű rendelet alkalmazásával.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség;
– jogi egyetemi diploma;
– jogtanácsosi szakvizsga megléte esetén vállalja a jogtanácsosi névjegyzékbe történő bejegyeztetést;
– „B” kategóriás jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet:
– gyakorlati szintű informatikai rendszerismeret;
– angol nyelvből társalgási szintű nyelvtudás.
Csatolandó dokumentumok:
– végzettséget igazoló okiratok másolata (egyetemi diploma, szakvizsga oklevél, stb.);
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;
– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázó beleegyezik a teljes pályázati anyag megismerésébe azok körében, akik
a pályázat elbírálásában részt vesznek.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Szakály László 9 és 15 óra között. T.: 06 (37) 574-607.
II. analitikusi állás betöltésére
Az állás teljes munkaidővel tölthető be, határozatlan időtartamra szól, 90 nap próbaidő kikötésével.
Feladatkörébe tartozik a klinikai kémiai, hematológiai és mikrobiológiai analitikai munkák elvégzése a Mátrai Gyógyintézet
központi laboratóriumában.
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Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség;
– főiskolai diploma.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet:
– analitikusi munkakörben való jártasság;
– gyakorlati szintű informatikai rendszerismeret;
– angol nyelvből társalgási szintű nyelvtudás.
Csatolandó dokumentumok:
– végzettséget igazoló okiratok másolata (főiskolai diploma, egyéb szakvizsga oklevél);
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;
– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázó beleegyezik a teljes pályázati anyag megismerésébe azok körében, akik
a pályázat elbírálásában részt vesznek.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: dr. Dékány Mária laborvezető főorvos, 09 és 14 óra között. T.: 06 (37) 574-524.
Egyéb tudnivaló mindkét álláshirdetéshez:
A pályázók pályázhatnak friss diplomával is, azonban ebben az esetben a jogász jogi előadóként kerül alkalmazásra,
az ellátandó feladat változatlan hagyása mellett.
Bérezés: a Kjt. szerint a végzettség és gyakorlati idő függvényében.
Szolgálati lakást vagy szolgálati férőhelyet szükség esetén biztosítunk.
Amennyiben igény van rá, a közalkalmazotti jogviszony időtartama alatt lehetőség van a jogtanácsosi szakvizsga
megszerzésére.
Az állások a pályázat elbírálása után azonnal betölthetők.
A pályázatok beadási határideje: 2013. január 18.
A pályázatok elbírálási határideje: 2013. január 31.
A pályázatokat – zárt borítékban – az alábbi címre kérjük megküldeni ajánlott levélben vagy személyesen leadni: Mátrai
Gyógyintézet (3233 Mátraháza) Dr. Urbán László PhD. főigazgató főorvos. A borítékra kérjük ráírni a pályázott állás
megnevezését.

***
Pécsi Tudományegyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot ír ki:
Klinikai Központ
Immunológiai és Biológiai Intézet (7624 Pécs, Szigeti u. 12.)
intézetigazgató
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az Intézet oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. Az Intézet szakszerű működéséhez magas színvonalú
orvos szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE KK SzMSz 40. §-ában
meghatározottak vonatkozásában, graduális képzésben részt vevő hallgatók magyar, angol és német nyelvű oktatásának
koordinálása, a posztgraduális képzés felügyelete. Előadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és/vagy német nyelven.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció;
– angol nyelven előadói és vitakészség, legalább 10 éves oktatói gyakorlat;
– jelentős tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség;
– a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések;
– MTA doktori cím előnyt jelent.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (külső pályázók esetén);
– végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes működési nyilvántartási igazolás, MOK és/vagy MGYK
tagságot igazoló dokumentum másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot
megismerhetik és abba betekinthetnek, nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének határidőben eleget tesz.
A beosztás legkorábban 2013. február 15. napjától tölthető be.
Klinikai Központ
Laboratóriumi Medicina Intézet (7624 Pécs, Ifjúság útja 13.)
intézetigazgató
Az Intézet oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. Az Intézet szakszerű működéséhez magas színvonalú
orvos szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE KK SzMSz 40. §-ban
meghatározottak vonatkozásában. Graduális képzésben részt vevő hallgatók magyar, angol és német nyelvű oktatásának
koordinálása, a posztgraduális képzés felügyelete. Előadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és/vagy német nyelven.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD., habilitáció;
– angol nyelven előadói és vitakészség, legalább 10 éves oktatói gyakorlat;
– jelentős tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség;
– a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések;
– MTA doktori cím előnyt jelent.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (külső pályázók esetén), végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok
másolata;
– érvényes működési nyilvántartási igazolás MOK és/vagy MGYK tagságot igazoló dokumentum másolata, hozzájáruló
nyilatkozat, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek ;
– nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz.
A beosztás legkorábban 2013. március 16. napjától tölthető be.
Klinikai Központ
Laboratóriumi Medicina Intézet
intézetigazgató
Az Intézet oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. Az Intézet szakszerű működéséhez magas színvonalú
orvos szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE KK SzMSz 40. §-ban
meghatározottak vonatkozásában. Graduális képzésben részt vevő hallgatók magyar, angol és német nyelvű oktatásának
koordinálása, posztgraduális képzés felügyelete. Előadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és/vagy német nyelven.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD., habilitáció;
– angol nyelven előadói és vitakészség;
– legalább 10 éves oktatói gyakorlat;
– jelentős tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség;
– a PTE SzMSz 4. számú melléklete (foglalkoztatási követelményrendszere) 111. §-ban meghatározottaknak való megfelelés;
– a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések;
– MTA doktori cím előnyt jelent.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (külső pályázók esetén), végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok
másolata, érvényes működési nyilvántartási igazolás MOK és/vagy MGYK tagságot igazoló dokumentum másolata,
hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek ;
– nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz.
A beosztás legkorábban 2013. július 1. napjától tölthető be.
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Valamennyi pályázati kiírás vonatkozásában:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 14.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével
(7622 Pécs, Vasvári Pál utca 2.).
A pályázatokat elektronikus formában is kérjük eljuttatni a következő címre: dekani.hivatal@aok.pte.hu.
A benyújtott jelentkezésekben kérjük feltüntetni a pályázat iktatószámát is!
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a PTE vonatkozó szabályzatában foglaltak alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 14.
Az elsődleges közzététel helye a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapja. Adateltérés esetén a KIH honlapján
rögzített kiírást kell figyelembe venni. Publikálás dátuma: 2012. december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– PTE honlap;
– Oktatási és Kulturális Közlöny.
***
Soproni Erzsébet Oktató K.
főig. főorvosa
9400 Sopron,
Győri u. 15.

Közpi. Lab
orvosi mikrobiológus
szakorvos

Közpi. aneszteziológiai
és intenzív terápiás O.
szakorvos / szakorvosjelölt

valamennyihez:
– általános orv. d.,
– szakirányú szk.,
– eü. alkalmasság,
– büntetlen előélet,
– cs: részletes sz.ö.,
– iskolai v.-et, szk.-t igazoló
okiratok másolata,
– OONY ig. másolata
(alapnyilvántartás),
– MOK tagság igazolása,
– működési nyilvántartásba
vétel igazolása,
– kötelező folyamatos
továbbképzési időszak
teljesítését igazoló okirat
másolata,
– 1 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– nyilatkozat, amelyben
hozzájárul ahhoz,
hogy a pályázat elbírálásában
részt vevők a pályázati
anyagot megismerhetik

– b: kiemelt,
– az álláshellyel kapcsolatban
részletes információt
dr. Markó Eleonóra
osztályvezetőtől lehet kérni
a 06 (99) 312-120/460-as
telefonszámon,
valamennyihez:
– h: a megjelenéstől
számított 30. nap,
– e.h: a h. lejártát követő
30. nap,
– lakáskiutalás megbeszélés
szerint,
– pályázatok benyújtása:
4 példányban: dr. Korányi
László mb. főig. főorvoshoz
a K. címére (9400 Sopron,
Győri u. 15.),
– a pályázat bővebb
közzétételének helye:
– www.kozigallas.hu,
– www.sopronkorhaz.hu

– b: kiemelt,
– határozatlan idejű
közalkalmazotti/vállalkozói
jogviszony,
– a meghirdetett álláshellyel
kapcsolatban részletes
információt dr. Gyetvai
Róbert mb. osztályvezető
főorvostól lehet kérni
a 06 (99) 312-120/192-es
telefonszámon
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– b: megegyezés szerint,
– a meghirdetett álláshellyel
kapcsolatban részletes
információt dr. Kovács Imre
PhD. osztályvezető főorvostól
lehet kérni
a 06 (99) 312-120-as
telefonszámon

Neurológiai és Stroke O.
neurológus szakorvos vagy
szakorvosjelölt

– neurológiai szk.

– b: Kjt. illetve megegyezés
szerint,
– a meghirdetett álláshellyel
kapcsolatban részletes
információt dr. Molnár
Sándor PhD. osztályvezető
főorvostól lehet kérni
a 06 (99) 312-120/533-as
telefonszámon

Pszichiátriai O.
szakorvos vagy
szakorvosjelölt

– neurológiai szk.

– b: Kjt. illetve megegyezés
szerint,
– a meghirdetett álláshellyel
kapcsolatban részletes
információt dr. Payer
Erzsébet osztályvezető
főorvostól lehet kérni
a 06(99) 312-120/538-as
telefonszámon

Perinatális Intenzív
Centrum
neonatológus szakorvos vagy
szakorvosjelölt

– b: megegyezés szerint,
– a meghirdetett álláshellyel
kapcsolatban részletes
információt dr. Székely Csilla
osztályvezető főorvostól
lehet kérni
a 06 (99) 312-120-es
telefonszámon

Belgyógyászati Mátrix
Egység/I. Belgyógyászati
O. – Gasztroenterológia
belgyógyász /
gasztroenterológus szakorvos
vagy szakvizsga előtt álló
orvos

– a meghirdetett álláshellyel
kapcsolatban részletes
információt dr. Patai Árpád
osztályvezető főorvostól
lehet kérni
a 06 (99) 312-120-es
telefonszámon
***

A Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház, a DEOEC Oktató Kórháza pályázatot hirdet Pszichiátriai Rehabilitációs
Osztály osztályvezető főorvosi állására.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, főorvosi/szakorvosi munkakörre történik. Az osztályvezetői
főorvosi megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Győri u. 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben
meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján, illetve
megegyezés szerint.
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Pályázati feltételek:
– orvosi diploma;
– pszichiátria és pszichiátriai – rehabilitációs szakvizsga;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos fokozat;
– idegen nyelvismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– képesítést igazoló okiratok, oklevelek másolata;
– szakmai, vezetői elképzelések;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás másolata;
– publikációs jegyzékek;
– kamarai tagság igazolása;
– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
– kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László mb. főigazgató főorvos nyújt a 06 (99) 312-120/241-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház címére 6 egyező példányban történő
megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.).
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60. nap.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Kórház honlapján: www.sopronkorhaz.hu;
– KIH honlapján.
***
A Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház, a DEOEC Oktató Kórháza pályázatot hirdet Belgyógyászati Krónikus Osztály
osztályvezető főorvosi állására.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, főorvosi/szakorvosi munkakörre történik. Az osztályvezetői
főorvosi megbízás határozott időre, 1 évre szól.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Győri u. 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a Belgyógyászati Krónikus Osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben
meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján, illetve
megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma;
– belgyógyászat szakvizsga;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– egészségügyi alkalmasság.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos fokozat;
– gerontológiai jártasság;
– idegen nyelvismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– képesítést igazoló okiratok, oklevelek másolata;
– szakmai, vezetői elképzelések;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás másolata;
– publikációs jegyzékek;
– kamarai tagság igazolása;
– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
– kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László mb. főigazgató főorvos nyújt a 06 (99) 312-120/241-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház címére 6 egyező példányban történő
megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.).
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60. nap.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Kórház honlapján: www.sopronkorhaz.hu;
– KIH honlapján.
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Magyar Imre K.
főig.-ja
8400 Ajka,
Korányi F. u. 1.

Krónikus belgyógyászat I.
osztályvezető

– legalább 5 év feletti
szakorv.gy.,
– cs: részletes sz.ö.,
– v.-et, szk.-t igazoló
dokumentumok másolata,
– MOK tagságot igazoló
kártya másolata,
– hozzájáruló nyilatkozat
arra vonatkozóan,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatokat
a pályázati eljárással
összefüggésben kezeljék,
– hozzájáruló nyilatkozat
arra vonatkozóan,
hogy a pályázati anyagot
a bírálatban részt vevők
megismerjék, véleményezzék

– h: a megjelenéstől
számított 30. nap,
– az állás 5 évre szól,
– érdeklődni lehet: dr. Nyári
Ildikó főig.-tól
a 06 (88) 521-124-es
telefonszámon,
– pályázatok benyújtása:
dr. Nyári Ildikó főig.-hoz
a Magyar Imre K. címére
(8400 Ajka, Korányi F.u. 1.)

***
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Nyírő Gyula K.
főig. főorvosa
1135 Bp.,
Lehel utca 59.

II. Pszichiátria
osztályvezető főorvos

– orv. d.,
– pszichiátriai szv.,
– 10 év szakorvosként
szerzett tapasztalat ,
– vez.-i gy.,
– büntetlen előélet,
– e: tud. munkásság, PhD.
fokozat,
– cs: sz.ö.,
– v.-et, szk.-t igazoló okiratok
másolata,
– vez.-i koncepció,
– vez.-i gy.-t igazoló okiratok
másolata,
– érvényes működési
nyilvántartási igazolás
másolata és MOK tagságot
igazoló kártya másolata,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– hozzájáruló nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagot a pályázatban részt
vevők megismerhetik

– b: Kjt. és megegyezés
szerint,
– h: 2013. I. 15.,
– e.h. 2013. I. 30.,
– a m.-kör legkorábban a
pályázat elbírálását
követően tölthető be,
– pályázatok benyújtása:
1 példányban zárt
borítékban, kérjük
a K. Főigazgatósága részére
(1135 Bp., Lehel utca 59.),
– a pályázati kiírással
kapcsolatosan további
információt dr. Németh
Attila PhD. főig. főorvos
nyújt a 452-9430-as
telefonszámon (1135 Bp.,
Lehel u. 59.)

***
Szent János K.
és Észak-budai Egyesített K.
főig.-ja
1125 Bp.,
Diós árok 1–3.

Gyermeksebészeti és
Traumatológiai O.
osztályvezető főorvos
(m.-kör: szakorvos)

– orv. d.,
– gyermeksebészeti szv.,
– társalgási szintű német vagy
angol vagy francia nyi.,
– 10 év gyermeksebészeti gy.,
– büntetlen előélet,
– e: traumatológiai szv.,
– gyermektraumatológia
speciális jártassági vizsga.,
– cs: motivációs levél,
– részletes sz.ö.,
– v.-et, képzettséget igazoló
dokumentumok másolata,
– sz.-vez.-i elképzelések,
– MOK tagságot igazoló
kártya másolata,
– érvényes működési
nyilvántartási igazolás
másolata,
– hozzájáruló nyilatkozat
arra vonatkozóan,
hogy a pályázati anyagot
a bírálatban részt vevők
megismerjék, véleményezzék,
– hozzájáruló nyilatkozat
arra vonatkozóan,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatokat
a pályázati eljárással
összefüggésben kezeljék,
– a m.-körbe történő
kiválasztás esetén 3 hónapnál
nem régebbi e.b.
***

– b: megegyezés szerint,
– a pályázati anyagok a Kjt.
eü. ágazatban történő
végrehajtására kiadott
356/2008. (XII. 31.) Korm.
rend. 4. §-a szerint kerülnek
elbírálásra,
– h: a KIH honlapján történő
megjelenéstől számított
30. nap (közzététel várható
időpontja: kozigallas.gov.hu,
2012. XII. 27.),
– a vez.-i beosztás ellátására
megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval
közalkalmazotti
jogviszonyban áll
vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti
m.-körbe kinevezhető,
– pályázatok benyújtása:
postai úton vagy
személyesen, zárt
borítékban a K.
Humánpolitikai O.-ára
történő megküldésével
(1125 Bp., Diós árok 1–3.)
„Gyermeksebészeti és
Traumatológiai Osztály,
osztályvezető főorvosi
pályázat ” megjelöléssel
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Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Intézmény Szülészeti-nőgyógyászati Osztályán szülész-nőgyógyász szakorvosi
munkakör betöltésére (2013. február 1-jétől osztályvezető főorvosi megbízással).
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkozatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Szülész-nőgyógyászati Osztály (Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom,
Petőfi S. u. 26–28.).
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az Osztály profiljába tartozó fekvő- és járóbeteg ellátás.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Elvárások:
– önálló ügyelet ellátása;
– jó manualitás;
– jártasság a műszeres diagnosztikában és korszerű műtéttechnikában;
– határozottság, önálló döntésképesség.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– szülész-nőgyógyász szakvizsga;
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– személyi és foglalkozási adatok;
– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata;
– érvényes erkölcsi bizonyítvány;
– működési nyilvántartás igazolása;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek és
véleményezhetik.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a részleg-, vagy osztályvezetői tapasztalat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 22.
A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom címére történő
megküldésével (2500 Esztergom, Petőfi S. u 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további információ dr. Kanász Gábor Imre
főigazgató főorvostól kérhető a 06 (30) 948-5538-as telefonszámon.

***
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (2401 Dunaújváros, Városháza tér 1.) pályázatot hirdet az Egészségmegőrzési
Központ Intézmény (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) vezetésére, magasabb vezetői megbízással.
A meghirdetett álláshely:
Vezetői beosztás: magasabb vezetői feladatait megbízás alapján látja el.
Vezetői beosztás megnevezése: intézményvezető.
Munkáltató megnevezése: Egészségmegőrzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.).
A megbízás időtartama: 5 év.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
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A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok végrehajtása, az
intézmény gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése , irányítása, ellenőrzése . Az intézmény
fenntartó által meghatározott céljainak megfelelő, jogszerű működésének biztosítása. Az intézményvezető vezeti az
intézményt, felelős az intézmény szakszerű, törvényes működéséért, gazdálkodásáért. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az
intézmény szakmai működését, a szakmai tevékenységek összehangolását. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, biztosítja a
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve
bevándorolt vagy letelepedett státusz;
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség;
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett
képesítés;
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázati feltételként előírt végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
– részletes szakmai önéletrajz;
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez;
– nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a közgyűlés nyílt vagy zárt ülésén történő tárgyalásához;
– egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalására vonatkozó nyilatkozat.
Bérezés és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat személyesen Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere titkárságán
(2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. II. emelet 208. sz. helyiség) vagy postai úton a Dunaújváros Megyei Jogú Város
polgármestere, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. címre kell benyújtani 1 eredeti és 3 másolati példányban, zárt borítékban,
„Egészségmegőrzési Központ intézményvezetői pályázata” jeligével ellátva.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 11. 16 óra.
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott bizottság véleményének
kikérését követően Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. A határidőn túl benyújtott pályázatokat érvénytelennek
minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek
megfelel. A közgyűlés fenntartja jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot
írjon ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 18.
A pályázat bontása: a pályázatokat Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere bontja 2013. március 12. napján.
A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv készül.
A magasabb vezetői beosztás a közgyűlési döntést követően azonnal betölthető.
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történő közzététel napja: 2012. november 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szociális
osztályvezetője nyújt a 06 (25) 411-641-es telefonszámon.
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Budapest
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. (1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.) pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:
nőgyógyász szakorvos
ortopéd szakorvos
reumatológus szakorvos
szemész szakorvos
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem, szakirányú szakorvosi végzettség;
– érvényes működési engedély;
– igazolás OONY-ba vételről, kamarai tagságról;
– 3 hónapnál nem régebbi e.b.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: további szakképesítés, szakrendelőben szerzett szakmai tapasztalat.
Foglalkoztatás jellege: teljes vagy rész munkaidő
Munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– részletes szakmai önéletrajz;
– végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata, erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek.
Pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 11.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. január 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Dr. Király Ferenc orvos-igazgató, telefon: 06 (1) 3691–172, vagy
e-mail: orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen, a pályázatnak az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft.
címére történő eljuttatásával (1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.).
Munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu weboldalon szerezhet.
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Kunszállás Község Ö.
Képv.-test.
6115 Kunszállás,
Dózsa Gy. u. 24.

háziorvos
A m.-végzés helye:
Kunszállás,
Dózsa György u 16.
– területi ellátási
kötelezettséggel, vegyes
háziorvosi tev.,
– a háziorvosi körzet állandó
lakosságszáma: 1696 fő.
A m.-körbe tartozó lényeges
feladatok: Kunszállás község
(vegyes) háziorvosi
körzetének a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi
tev.-ről szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM rend.-ben és egyéb sz.
jogszabályokban
meghatározott, a háziorvosi
alapellátás keretébe tartozó
feladatok területi ellátási
kötelezettséggel történő
ellátása, továbbá az
iskolaorvosi (iskola, óvoda,
bölcsőde) feladatok ellátása

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend.
11. §-a szerinti képesítés és az
ott, valamint a 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rend.-ben
előírt feltételek megléte,
– MOK tagsági viszony,
– e: csecsemőés gyermekgyógyászati
belgyógyászati, üzemorvosi
vagy rheumatológiai szv.
megléte a pályázónál
vagy vele együttköltöző
házas- vagy élettársánál,
– háziorvosi sz.gy.,
– esetlegesen meglévő
referencia,
– letelepedési szándék,
– kistérségi ügyeleti
ellátásban való részvétel,
– cs: részletes fényképes
önéletrajz, motivációs levél,
– v.-et és szakirányú v.-et,
valamint szv.-t igazoló
okiratok hitelesített másolata,

– b: Kjt. szerint, vállalkozói
forma esetén a finanszírozási
szerződés rendelkezései
irányadásával,
– h: 2013 I. 18.,
– a pályázat elbírálásának
rendje: a pályázatokat
Kunszállás Község Ö.
Képv.-test. bírálja el,
a pályázati h. lejáratát
követő ülésen,
– a Képv.-test. fenntartja
a jogot a pályázati eljárás
eredménytelennek
nyilvánítására,
– közalkalmazotti
vagy eü. vállalkozói
jogviszonyban,
– a m.-kör legkorábban
a pályázatok elbírálását
követően, a szükséges
engedélyeztetési eljárást
követően tölthető be,
– a megbízás időtartama:
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– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– háziorvosi alkalmasság
meglétét igazoló okmány
másolata,
– a működtetési jog
meglétének vagy az eü.
államigazgatási szerv által
működtetési jog
engedélyezési feltételei
fennállásának igazolása,
illetve a pályázó
kötelezettségvállalása arról,
hogy a pályázat megnyerése
esetén, 15 napon belül
benyújtja a működési
engedély iránti kérelmet a
megyei kormányhivatal
népegészségügyi
szakigazgatási szervéhez,
– vállalkozási formától
függően az egyéni vállalkozói
igazolvány, illetve társas
vállalkozás esetén a
cégbírósági bejegyzést
igazoló irat és a társaság
alapító okiratának hiteles
másolata,
– korábbi m.-viszonyokra,
egyéb m.-végzésre irányuló
jogviszonyokra vonatkozó
igazolások,
– nyilatkozat, melyben
a pályázó hozzájárul,
hogy a pályázati anyag
elbírálásában részt vevők
a pályázatot megismerjék
és abba betekintsenek

az Ö. a nyertes pályázóval
határozatlan időre szóló
szerződést köt, melyben
a felek a működés,
üzemeltetés részletes
feltételeit rögzítik,
– az Ö. kizárólag abban
az esetben kötheti meg
az ellátási szerződést,
ha a pályázó a praxisjogról
sikeresen meg tud állapodni
annak jogosultjával,
– szolg. lakás igény szerint
ingyenesen biztosított,
– a rendelőt és
berendezéseit a háziorvos
térítésmentesen
használhatja,
– pályázatok benyújtása:
postai úton Kunszállás
Község Ö.,
6115 Kunszállás,
Dózsa Gy. u. 24. címre,
a pályázati kiírással
kapcsolatosan további
információt Kovács Imre
polgármester nyújt
a 06 (70) 380-2265-ös
telefonszámon,
– a pályázat további
közzétételének helye:
– www.kozigalas.hu
honlap,
– Kunszállás község
honlapja

Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Vaszary Kolos K.
2500 Esztergom,
Petőfi S. u. 26–28.

Szülészetinőgyógyászati O.
szülész-nőgyógyász szakorvos
A m.-körbe tartozó lényeges
feladatok: az O. profiljába
tartozó szakorvosi feladatok
ellátása (biztosítva a fekvő- és
járóbeteg-ellátás sz. egységét)

– szülész-nőgyógyász szv.,
valamennyihez:
– orv. d.,
– büntetlen előélet,
– cs: részletes sz.ö.,
– személyi és foglalkozási
adatok,
– d., szv.biz. másolata,

valamennyihez:
– b: Kjt. irányadásával,
– h: 2013. I. 15.,
– e.h: 2013. I. 22.,
– a közalkalmazotti
jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony,
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Elvárások:
– önálló ügyelet ellátása,
– jó manualitás,
– jártasság a műszeres
diagnosztikában és korszerű
műtéttechnikában,
– határozottság, önálló
döntésképesség

– érvényes e.b.,
– működési nyilvántartás
igazolása,
– nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagot
az elbírálásban részt vevők
megismerhetik, abba
betekinthetnek
és véleményezhetik

– foglalkozatás jellege:
teljes m.-idő,
– a m.-kör az elbírálást
követően azonnal betölthető,
– a pályázatok
benyújtásának módja:
személyesen vagy postai
úton, a Vaszary Kolos K.,
Esztergom címére
(2500 Esztergom,
Petőfi S. u. 26–28.),
– a pályázattal kapcsolatos
további információ
dr. Kanász Gábor Imre főig.
főorvostól kérhető
a 06 (30) 948-5538-as
telefonszámon

Sebészeti O.
sebész szakorvos
A m.-körbe tartozó lényeges
feladatok: az O. profiljába
tartozó szakorvosi feladatok
ellátása (biztosítva a fekvőés járóbeteg-ellátás sz.
egységét)

– sebész szv.

Pszichiátriai O.
pszichiáter szakorvos
A m.-körbe tartozó lényeges
feladatok: az O. profiljába
tartozó szakorvosi feladatok
ellátása (biztosítva
a fekvő- és járóbeteg-ellátás
sz. egységét)

– pszichiáter szv.

***
A Tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre
az alábbi területre:
Fekvőbeteg Osztályra:
belgyógyász-gastronterologus, szülész-nőgyógyász, aneszteziológus, neurológus, fül-orr-gégész, tüdőgyógyász szakorvosok részére.
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre:
radiológus szakvizsgával rendelkező szakorvos részére.
Orvos szálláson garzonlakást biztosítunk.
Az alábbi állások munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is betölthetők (szabadfoglalkozás vagy vállalkozás):
szájsebész heti 18 órában.
Várjuk továbbá rezidensek jelentkezését az alábbi szakmákra:
Belgyógyászat-gastroenterologia, fül-orr-gégészet, neurológia, nukleáris medicina, radiológia, szülészet-nőgyógyászat, tüdőgyógyászat.
Valamennyi pályázathoz: bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint.
A gastroenterologus, neurológus, tüdőgyógyász, radiológus, aneszteziológus szakmákra jelentkezőknek béren kívüli
juttatást biztosítunk.
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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 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: 2013. január 15.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati felhívás a KIH honlapján is megtekinthető 2012. december 1-jétől.
A pályázati anyagot az orvosigazgatói titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) 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
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgató főorvosa (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) pályázatot hirdet belgyógyász,
sürgősségi orvostan- oxyológus, aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos vagy szakvizsgával nem rendelkező, sürgősségi
szemléletű orvos számára a Sürgősségi Betegellátó Osztályára.
Az Osztály az oxyológia és sürgősségi orvostan képzés szakvizsga gyakorlataira akkreditált.
Feladat: a sürgősséggel beutalt betegek elsődleges ellátása, differenciál-diagnosztika megszervezése.
Pályázati feltételek:
– belgyógyászat vagy sürgősségi orvostan-oxyológia vagy aneszteziológia és intenzív terápiás szakvizsga, illetve szakorvos
képzésben való részvétel (szándéka);
– büntetlen előélet.
A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony.
A jelentkezéshez csatolandó:
– szakmai életutat bemutató önéletrajz;
– végzettséget igazoló okiratok másolata;
– működési nyilvántartásról érvényes igazolás;
– kamarai tagsági igazolás;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
Az osztályon kiemelt bérezés van! Havonta átlagosan tizennégy (9 nappali, 5 éjszakai) 12 órás műszakot kell ellátni, a többi
(16 nap) szabadnap.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. Szálláslehetőséget a kórházunk területén elhelyezkedő nővérszállón
tudunk biztosítani.
A jelentkezési anyagokat dr. Trombitás Zoltán főigazgató főorvoshoz kell benyújtani a megjelenéstől számított 15 napon belül.
Cím: 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. E-mail: foigtitkar@florhosp.hu.
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Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Magyar Imre K.
főig.-ja
8400 Ajka,
Korányi F. u. 1.

gastronterologai szakorvos

– cs: részletes sz.ö.,
– v.-et, szk.-t igazoló
dokumentumok másolata,
– MOK tagságot igazoló
kártya másolata,
– hozzájáruló nyilatkozat
arra vonatkozóan,
hogy a pályázati
anyagban foglalt
személyes adatokat
a pályázati eljárással
összefüggésben kezeljék

– az állás azonnal betölthető,
– érdeklődni lehet: dr. Nyári
Ildikó főig.-től
a 06 (88) 521-124-es
telefonszámon,
– pályázatok benyújtása:
dr. Nyári Ildikó főig.-hoz
a Magyar Imre K. címére
(8400 Ajka, Korányi F.u. 1.)

***
Gróf Esterházy K. és R.
Szakrendelő
8500 Pápa,
Jókai u. 5–9.

szemész szakorvos

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

csecsemő és gyermek
szakorvos

– csecsemő- és
gyermekgyógyász szv.

szülész-nőgyógyász szakorvos

– szülész-nőgyógyász szv.

sebész szakorvos

– sebész szv.

belgyógyász szakorvos

– belgyógyász szv.,
– szv. előtt álló (rezidens)
jelentkezőnek is

radiológus szakorvos

– radiológus szv.
Zala megye

valamennyihez:
– b: megegyezés szerint,
– h: a megjelenéstől
számított 30 napon belül,
– az állás a pályázat
elbírálását követően azonnal
betölthető,
– lakás megbeszélés tárgya,
– érdeklődni lehet: dr. Vörös
Ibolya főig.-tól
a 06 (89) 514-002-es
telefonszámon
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Pátroha Községi Ö.
Képv.-test.
4523 Pátroha,
Kossuth u. 82.

védőnő

– eü. főiskolai szakirányú v.,
– büntetlen előélet,
– cs: részletes sz.ö.,
– a képesítési okiratok
másolata,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

– b: Kjt. szerint,
– h: a megjelenéstől
számított 15. nap,
– e.h. a h: lejártát követő
legközelebbi Képv.-test.
ülésen,
– az álláshely a pályázat
elbírálását követően azonnal
betölthető,
– pályázatok benyújtása: zárt
borítékban „Védőnői
pályázat” megjelöléssel
Pátroha Község
polgármesteréhez a
P.H. címére (4523 Pátroha,
Kossuth u. 82.)

***
Székesfehérvár M.j.V.
Humán Szolgáltató I.
8000 Székesfehérvár,
Ady E. u. 8.

védőnő
– a 26/1997. (IX. 3.) NM rend.
3. számú melléklete szerinti
iskola-védőnői feladatok,
– a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM
rend. szerinti területi
védőnői feladatok ellátása

– főiskolai v.,
– cs: védőnői v.-et igazoló
dokumentumok másolata,
– részletes sz. tev.-et is
tartalmazó önéletrajz,
– eü. alkalmasság igazolása,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

– b: Kjt. szerint,
– h: 2013. I. 31.,
– e.h. 2013. II. 6.,
– heti 40 óra, teljes
m.-időben, határozott időre
(6 hónap),
– a m.-kör a pályázat
elbírálása után azonnal
betölthető,
– pályázatok benyújtása:
Székesfehérvár M.j.V. Humán
Szolgáltató I. címére
(8000 Székesfehérvár,
Ady Endre u. 8.), a borítékon
kérjük feltüntetni:
M006/2010 azonosító
számot és a m.-kör
megnevezését: „védőnő”

***
Taksony Nagyközség Ö.
2335 Taksony,
Fő út 83.

Taksony Vezér Német
Nemzetiségi Általános Iskola
iskolavédőnő
A m.-végzés helye: Pest
megye, 2335 Taksony,
Iskola u. 3.
A m.-körbe tartozó
lényeges feladatok:
iskolavédőnői feladatok
ellátása

– főiskola, eü. szakon szerzett
védőnői okl.,
– felhasználói szintű MS
Office (irodai alkalmazások),
– e: hasonló területen
szerzett gy. – legalább 1–3 év
sz. tapasztalat,
– cs: védőnői d. másolata,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– fényképpel ellátott sz.ö.,
– nyilatkozat, hogy a pályázó
hozzájárul személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben

– b: Kjt. irányadásával,
– h: 2013. I. 7.,
– e.h. a h: lejártát követő
soron következő Képv.-test.
ülésen, de legkésőbb
a h.-t követő 30 napon belül,
– a közalkalmazotti
jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony,
– a foglalkoztatás jellege:
teljes m.-idő,
– a m.-kör a pályázatok
elbírálását követően azonnal
betölthető,
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szükséges kezeléséhez,
valamint nyilatkozat a
pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történő tárgyalásáról

– pályázatok benyújtása:
postai úton, a pályázatnak
Taksony Nk.Ö. címére
történő megküldésével
(2335 Taksony, Fő út 85.),
kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot:
3095-1/2012, valamint
a m.-kör megnevezését:
„iskolavédőnő”,
– a pályázati kiírással
kapcsolatosan további
információt Széll Attila
címzetes főjegyző nyújt
a 06 (24) 520-780-as
telefonszámon,
– a munkáltatóval
kapcsolatban további
információ
a www.taksony.hu honlapon
szerezhető

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött
vezetői és egyéb állásokra
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Az Országos Vérellátó Szolgálat (1113 Budapest, Karolina út 19–21.) pályázatot hirdet pénzügyi igazgató munkakör
betöltésére.
Feladatkör:
– Működteti az intézet pénzügyi, számviteli gazdálkodási, kontrolling, tervezési rendszerét, irányítja a szakterület, valamint
a területi szervek ez irányú munkáját.
– Összeállítja a költségvetési alapokmányok tervezetét, kidolgozza az éves költségvetési javaslatot, továbbá javaslatot tesz
éves előirányzat-tervezésre.
– Költségvetési beszámolók elkészítése, teljesítmények kiszámlázása, a kötelezettségek pénzügyi ellenőrzése.
– Nyilvántartást vezet az intézet kezelésében lévő kincstári vagyonról és az OVSZ-t megillető vagyoni jogokról a mindenkori
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
– Gondoskodik az analitikus és főkönyvi nyilvántartásokról és az előirányzatok nyilvántartásának vezetéséről.
– Gondoskodik a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartásáról, a támogatások és átvett pénzeszközök beérkezésének
nyilvántartásáról, javaslatot tesz az előirányzat módosítására.
– Részt vesz a közbeszerzési eljárásokban.
– Gazdaságossági számításokat végez.
– Napi likviditás-elemzést végez, a cash-flow alakulásáról elemzést készít.
– Gondoskodik a bérek, bérjellegű kifizetések,
nyilvántartásáról, számítógépes vezetéséről.

társadalombiztosítási

juttatások

megállapításáról,

kifizetéséről,

– Folyamatosan figyelemmel kíséri a költségkeretek teljesítését, felhasználását és felügyeli a nyilvántartásra, feldolgozásra
alkalmazott CT program működését.
Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi/főiskolai végzettség;
– mérlegképes könyvelő (államháztartási szakon);
– pénzügyi területen és egészségügyben szerzett több éves vezetői tapasztalat;
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– felhasználói szintű Office operációs rendszerek, pénzügyi-számviteli rendszerek (elsődlegesen Ecostat-CT program)
ismerete;
– magas szintű szervező/koordinációs vezetői készség;
– kimagasló kommunikációs és problémamegoldó készség;
– pontosság, precizitás;
– jogi ismeretek;
– önállóság, határozottság;
– rendszerszemlélet.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata;
– rövid szakmai program;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat beadásának határideje: a KIH honlapján való megjelenést (várhatóan: 2012. december 18.) követő 15. nap;
A pályázat elbírálásának határideje: a jelentkezési határidőt követő 15. nap.
A munkakör betöltése a pályázat lebonyolítását követően, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony keretében
történik.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, megegyezés szerint.
Pályázatok benyújtása: Manheim István gazdasági főigazgató-helyettesnek címezve az Intézet címére (1113 Budapest,
Karolina út 19–21.). T.: 06 (1) 372-4167.
***
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgató főorvosa pályázatot hirdet belső ellenőri állás betöltésére.
A pályázat feltételei:
– a következő felsőfokú végzettségek valamelyikével rendelkezik: jogász, közgazdász, okleveles közgazdász,
gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, okleveles igazgatásszervező, okleveles közigazgatási
szakértő, okleveles közigazgatási menedzser vagy olyan főiskolai vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást
végzők nyilvántartásba vételéről szőlő 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi;
– vagy más, olyan felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, amely nem az előzőekben meghatározott felsőfokú végzettség
és emellett a következő képesítések valamelyikével rendelkezik:
– okleveles pénzügyi revizori;
– pénzügyi-számviteli szakellenőri;
– okleveles könyvvizsgálói;
– költségvetési ellenőri;
– mérlegképes könyvelői;
– a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri;
– az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai
rendszerellenőri;
– közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői;
– felsőfokú költségvetési vagy
– felsőfokú államháztartási, valamint
– legalább kétéves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli vagy egészségügyi területen szerzett szakmai gyakorlattal
rendelkezik;
– büntetlen előélet.
Feladat elsősorban:
– a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtása;
– az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti
összeállítása.
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A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz;
– végzettséget igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó erkölcsi bizonyítvány meglétéhez
kötött munkakörben dolgozik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A belépés napján vagyonnyilatkozat tétele szükséges.
Bérezés Kjt. alapján, megegyezés szerint.
A pályázatok benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 15. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: a h.-t követő 30 nap.
A pályázatokat dr. Trombitás Zoltán főigazgató főorvoshoz kell benyújtani.
Cím: 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû kötetét
Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot.
Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát
mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett,
majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be.
Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.
A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi
címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes kiadványt.
1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gondozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kormányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyilvánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjainak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyújtó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 600 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás

Szerkeszti az Emberi Erõforrások Minisztériuma Jogi Fõosztály Egészségpolitikai Jogi Osztály.
Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany János utca 6–8. Telefon: 795-1347. Fax: 795-0192.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1085 Bp., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6., 1394 Budapest 62. Pf.: 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi B. u. 6.; tel.: 235-4512/233 mellék), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: www.megrendeles@mhk.hu).
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