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A Kormány 1586/2022. (XI. 30.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, „A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése 
keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” című kiemelt projekt összköltségének 
növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A Kormány
a) a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva egyetért az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, „A pszichiátriai ellátórendszer 
strukturált fejlesztése keretében a  szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” című projekt 
(a továbbiakban: Projekt) összköltségének 1. melléklet szerinti növelésével,

b) egyetért a  Projekt 1.  melléklet szerinti többlettámogatásának az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program 2. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

c) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-ában foglalt jogkörében eljárva 
úgy határoz, hogy a  Projekt keretemelése és annak végrehajtása során a  Kormányrendelet 5.  §-át nem kell 
alkalmazni,

d) felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet 
szerinti módosításáról.
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 30 napon belül

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3.  Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 

Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:43b mezőjében a „2,74” szövegrész helyébe a „3,37” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1586/2022. (XI. 30.) Korm. határozathoz

A B c D E F G H I J

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti 

támogatás/

összköltség

(bruttó forint)

Hatályos 

támogatás

összeg

(bruttó forint)

Hatályos 

összköltség 

(bruttó forint)

EFOP 2. prioritás 

terhére történő 

többletforrás 

legfeljebb

(bruttó forint)

Projekt 

megnövelt 

támogatási 

összege

legfeljebb

 (bruttó forint)

Projekt 

megnövelt 

összköltsége 

legfeljebb

(bruttó forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.2.0-16-

2016-00005

Pszichiátriai 

ellátórendszer 

strukturált 

fejlesztése – 

szakellátások 

minőségének és 

hozzáférésének 

javítása

Országos 

Kórházi 

Főigazgatóság

2 300 000 000 2 734 355 075 3 189 776 435 628 725 274 3 363 080 349 3 818 501 709

A projekt célja a pszichiátriai és addiktológiai szakellátások 

minőségének, valamint az azokhoz való hozzáférés javítása és ezáltal 

a lakosság mentális egészségi állapotának fejlesztése, összhangban 

az Egészséges Magyarország 2014−2020 egészségügyi ágazati 

stratégia célkitűzéseivel. Speciális célok továbbá: pszichiátriai és 

addiktológiai betegek lakossághoz közeli egészségügyi ellátásához 

való hozzáférésének javítása, a pszichiátriai és addiktológiai 

fekvőbeteg-szakellátás lehetséges lerövidítése, kiváltása,  

a gondozóintézeti gondozás ellátási minőségének és 

hatékonyságának javítása, valamint a humán kompetenciák 

fejlesztése.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 40/2022. (XII. 2.) BM rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló  
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló  
2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. §  Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

3. §  E rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i  
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 40/2022. (XII. 2.) BM rendelethez

  Az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 365. és 366. sorral egészül ki:

[A B

1.

Hivatalos elnevezés (illetve más név vagy 

rövidítés, illetve külföldön gyakran használt 

más írásmód)

Kémiai név]

365. ADB-4en-P-5Br-INACA 
N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1-(pent-4-en-1-yl)-
1H-indazole-3-carboxamide

366. desalkylgidazepam 7-bromo-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2452 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám 
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és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások
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IV. RÉSZ  
Útmutatók

V. RÉSZ 
Közlemények

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye  
orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezet feljogosításáról

Az  orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az  Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozatával az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok 
tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

R-TECHNIKA Szolgáltató, Termeltető és Kereskedelmi Bt. (R-Technika Bt.)
A cég címe: 7400 Kaposvár, Fő u. 60.
Tel./fax: 06 (82) 314-941
e-mail: rontgentechnika@gmail.com

Az eszközcsoport megnevezése
A feljogosító határozat

száma érvényességi ideje

15. Gépi infúzióadagoló készülék OGYÉI/29009-11/2022/15.eszk 2027. december

DRÄGER Medical Magyarország Kft. (DRÄGER Medical Kft.)
A cég címe: 1135 Budapest, Szent László út 95.
Tel.: 06 (1) 288-5000
Fax: 06 (1) 288-5001
e-mail: medical.hungary@draeger.com

Az eszközcsoport megnevezése
A feljogosító határozat

száma érvényességi ideje

03. Inkubátor
Megjegyzés: a feljogosítás érvényes a hagyományos 
zárt, nyitott és szállító inkubátorokra

OGYÉI/74314-5/2022/03. eszk. 2027. december
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VI. RÉSZ 
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

közleményei

VII. RÉSZ 
Vegyes közlemények

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

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 levélben (1051 Bp., József Attila utca 2–4., vagy 
e-mailben a benedek.nadasdy-horvath@bm.gov.hu).

Az Egészségügyi Közlöny szerkesztőségének telefonszáma 36 (1) 999-4515.
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 Közigazgatási 
Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 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.

PÁLYÁZATI HIRdETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYvEZETŐI
ÉS ORvOSvEZETŐI ÁLLÁSOKRA

A  Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44–58.) intézményvezetője 
pályázatot hirdet az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, valamint a  gyógyintézetek 
működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (vII. 29.) ESZCSM rendelet alapján a Kórház 
orvosigazgatói feladatainak ellátására.
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Pályázati feltétel:
– orvosi diploma,
– szakorvosi képesítés,
– 5 éves vezetői gyakorlat vagy vezetői koncepció, 
– 10 éves szakorvosi gyakorlat.
Az  orvosigazgató feladatköre: az  orvosigazgató feladatkörébe tartozik – a  főigazgató közvetlen irányítása 
mellett – a gyógyintézetben nyújtott orvosi és intézeti gyógyszerészi tevékenység felügyelete és a  tevékenységek 
összehangolása.
A pályázathoz csatolandók:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– vezetői koncepció,
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat,
– kamarai tagság igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi),
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, valamint vagyonnyilatkozat-tételhez.
Illetmény és juttatások: az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján, valamint 
az Országos Kórházi Főigazgató által meghatározottak szerint, valamint szolgálati lakás igény szerint.
Pályázat beadásának határideje: 2022. december 31.
A  pályázat elbírálásának módja: a  benyújtási határidőt követő 15 napon belül. Az  állás a  pályázat elbírálását 
követően azonnal betölthető. Az  intézményvezető fenntartja magának a  jogot, hogy a  pályáztatási folyamatot 
felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 
A pályázat benyújtásának módja, rendje: a pályázati anyagot az 
– intézmény Igazgatóságára fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt, 6600 Szentes, Sima 

Ferenc u. 44–58 címre a borítékra kérjük írják rá: „Pályázat orvosigazgatói álláshelyre”;
– elektronikusan az igazgatas@szentesi-korhaz.hu  e-mail-címre 
kérjük benyújtani.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2022. november 30.

PÁLYÁZATI HIRdETMÉNYEK ORvOSI ÁLLÁSOKRA

Budapest

Baranya megye

Bács-Kiskun megye

Békés megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csongrád-Csanád megye

Fejér megye

Győr-Moson-Sopron megye

Hajdú-Bihar megye

Heves megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye
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Komárom-Esztergom megye

Nógrád megye

Pest megye

Somogy megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tolna megye

Vas megye

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.) az  egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozó 
gyermekpszichiáter szakorvos/szakorvosjelölt és klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus 
munkakör betöltésére. 
A szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: vas megye, 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 138. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: gyermekpszichiáter szakorvos és szakpszichológus feladatok ellátása 
teljes munkaidőben. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 
2020. évi C. törvény, annak végrehajtási rendeletei és az OKFŐ utasításai az irányadóak. 
Pályázati feltételek:
– működési nyilvántartás igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezzék és megismerjék,
– orvos jelentkező esetén: orvosi egyetem általános kar,
– pszichológus jelentkező esetén: pszichológus, szakpszichológus végzettség,
– Europass-típusú önéletrajz, 
– motivációs levél, 
– végzettséget igazoló dokumentumok másolata. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 31.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton dr. Nagy Lajos főigazgató részére a titkarsag@markusovszky.hu 
e-mail-címen keresztül. Postai úton, a  pályázatnak a  Markusovszky Egyetemi Oktatókórház címére történő 
megküldésével (9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: Sz/3803-1/2022., valamint a  munkakör megnevezését: Gyermekpszichiáter szakorvos/
szakorvosjelölt és klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus. Személyesen: dr. Nagy Lajos 
főigazgató, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– www.okfo.hu,
– www.markusovszky.hu.

Veszprém megye

Zala megye
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