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Kormányrendeletek

A Kormány 257/2012. (IX. 14.) Korm. rendelete
a nagyberuházásokkal összefüggõ régészeti feltárások szabályairól
A Kormány a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) E rendelet hatálya a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. §
31. pontjában meghatározott nagyberuházás (a továbbiakban: nagyberuházás) során végzett régészeti feltárásokra
terjed ki.
(2) E rendelet végrehajtása során az egyes tevékenységeket és azok finanszírozását a Kötv. 23/B–23/E. §-aiban
meghatározott idõ- és költségkorlátok megtartásával kell megtervezni és végrehajtani.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelõhely, lelet
megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. §

(1) A nagyberuházás egészére egyetlen, az elvégzendõ régészeti feladatellátás formájának, idõ-és költségvonzatainak
meghatározásához hozzájáruló, a lelõhely állapotában maradandó változással nem járó mûszeres lelõhely-, illetve
leletfelderítés és terepbejárás vagy próbafeltárás alkalmazásával készült elõzetes régészeti dokumentációt kell
készíteni.
(2) Az elõzetes régészeti dokumentációt – kormányrendelet eltérõ rendelkezésének hiányában – a földmunkával járó
bármilyen tevékenység engedélyezésére irányuló azon elsõ hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell
mellékelni, amelyben a kulturális örökségvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) eljáró hatóságként vagy
szakhatóságként jár el.
(3) Az elõzetes régészeti dokumentációt a beruházóval vagy a beruházásokkal kapcsolatos feladatokat ellátó
költségvetési szervvel (a továbbiakban együtt: beruházó) kötött írásbeli szerzõdés alapján az illetékes múzeum
a Magyar Nemzeti Múzeummal együttmûködésben készíti el oly módon, hogy a szakmai koordinációs, valamint
– a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal közhiteles nyilvántartásának adatain alapuló – központi adatnyilvántartó és
adatszolgáltató tevékenységet a Magyar Nemzeti Múzeum, a helyszíni munkát az illetékes múzeum végzi.
(4) Az elõzetes régészeti dokumentáció elkészítésének költségeit a beruházó viseli, kivéve, ha e költségeket a Kötv. 20/A. §
(3) bekezdése alapján a központi költségvetés fedezi. Az elõzetes régészeti dokumentáció elkészítésének díja az
illetékes múzeumot és a Magyar Nemzeti Múzeumot az elvégzett munka arányában illeti meg.
(5) Amennyiben az elõzetes régészeti dokumentáció alapján a feltárást végzõ intézmény megállapítja a Kötv. 23/E. §
(2) bekezdésében meghatározott körülmények fennállását, a beruházóval történt egyeztetés alapján kérelmet nyújt
be a hatósághoz a Kötv. 23/E. § (1) bekezdésében meghatározott összeg magasabb értékben történõ megállapítása
iránt.

3. §

(1) A feltárást végzõ intézmény – ha a beruházó az elõzetes régészeti dokumentáció addig elkészült tartalma alapján a
beruházás tervezett megvalósítása mellett dönt – az elõzetes régészeti dokumentáció záródokumentumaként
elkészíti a feltárási projekttervet a Kötv. 23/E. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott költségkorlátra vagy – a 2. §
(5) bekezdése esetén – a Kormány döntésének megfelelõen.
(2) A feltárási projektterv tartalmazza azon régészeti lelõhelyek, lelõhelyrészek meghatározását, amelyeken a feltárást
végzõ intézmény – ha az elõzetes régészeti dokumentáció készítése során nem készült – próbafeltárást, megelõzõ
feltárást vagy elfedést javasol. A feltárási projektterv elkészítése során figyelemmel kell lenni a hatóság által elõírt
régészeti megfigyelés eredményeként felmerülõ megelõzõ feltárás költségére is.
(3) A projekttervet a feltárást végzõ intézmény a beruházó részére megküldi. A beruházó a projekttervet véleményezheti,
módosítását, kiegészítését javasolhatja. A beruházó és a feltárást végzõ intézmény a feltárásra vonatkozó szerzõdést a
feltárási projektterv adataira figyelemmel köti meg.
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(4) A szerzõdésnek tartalmaznia kell a szükség szerinti próbafeltárásra, illetve a megelõzõ feltárásra vagy – szükség
esetén – az elfedésre, továbbá az elõre nem látható körülmények kezelésére vonatkozó rendelkezéseket is.
(5) A szerzõdésben a feltárásra, illetve elfedésre, valamint a hatósági eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtására
meghatározott határidõk késedelmes teljesítése esetére a feltárást végzõ intézményt terhelõ kötbért kell kikötni.
A kötbér mértéke – ha a felek magasabb összegben nem állapodnak meg – a Kötv. 23/E. §-a szerint megállapított
költség után, ennek a késedelem idõtartamára számított napi egy százaléka, legfeljebb azonban húsz százalék.
4. §

(1) Ha az elõzetes régészeti dokumentációt követõen próbafeltárásra van szükség, a feltárást végzõ intézmény
a próbafeltárásra vonatkozó szerzõdés megkötését követõen haladéktalanul megteszi a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése
szerinti bejelentést a hatóságnál a hatóság által rendszeresített formanyomtatványon.
(2) A bejelentéshez mellékelni kell:
a) a próbafeltárásra vonatkozó szerzõdést,
b) az elõzetes régészeti dokumentációt és az annak részét képezõ feltárási projekttervet,
c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. kivételével a beruházó arra vonatkozó nyilatkozatát és annak igazolását,
hogy a beruházás nagyberuházásnak minõsül,
d) a beruházás teljes bekerülési költségének összegérõl szóló nyilatkozatot.
(3) A próbafeltárás a bejelentés megtételét követõen kezdhetõ meg, ha jogszabály alapján egyéb engedélyre nincs
szükség.
(4) A hatóság a bejelentéssel összefüggésben a következõ szempontokat vizsgálja:
a) a bejelentõ a Kötv. 20. § (2) bekezdése alapján jogosult régészeti feltárást végezni;
b) a bejelentõ jogosult a Kötv. 22. § (3) bekezdése szerinti szerzõdéskötésre;
c) a szerzõdés megfelel az R. követelményeinek;
d) a beruházás a Kötv. 7. § 31. pontja szerinti nagyberuházásnak minõsül.
(5) Ha a hatóság a (4) bekezdés szerinti vizsgálat alapján az elõírt feltételek bármelyikének hiányát állapítja meg,
a próbafeltárás folytatását megtiltja, egyébként a bejelentést tudomásul veszi, és errõl a feltárást végzõ intézményt és
a beruházót értesíti.

5. §

A próbafeltárás eredményei alapján a feltárást végzõ intézmény a feltárási projekttervet szükség esetén módosítja,
javaslatot téve a rendelkezésre álló összegbõl a további régészeti feladatellátásra, illetve – a Kötv. 23/E. §
(2) bekezdésében foglalt esetben – a Kormány döntésének kezdeményezésére, kivéve, ha arra a 2. § (5) bekezdése
alapján már sor került.

6. §

(1) Ha a próbafeltárás eredményei alapján a feltárást végzõ intézmény szakmai álláspontja szerint a feltárási projektterv
szerinti további régészeti feladatellátásra a Kötv. 23/E. § (1) bekezdésében meghatározott összeg elegendõ fedezetet
nyújt, a feltárást végzõ intézmény a Kötv. 23/C. § (2) bekezdése alapján kérelmet nyújt be a további régészeti
feladatellátás engedélyezése iránt. A megelõzõ feltárásra vonatkozó szerzõdést a kérelemhez csatolni kell.
(2) A hatóság a megelõzõ feltárást engedélyezi, ha a megelõzõ feltárásra vonatkozó szerzõdés tartalma megfelel a Kötv.
23/D–23/E. §-aiban foglaltaknak.

7. §

(1) Ha a próbafeltárás eredményei alapján a feltárást végzõ intézmény szakmai álláspontja szerint a feltárási projektterv
szerinti további régészeti feladatellátásra a Kötv. 23/E. § (1) bekezdésében meghatározott költségkorlát nem nyújt
fedezetet, a feltárást végzõ intézmény a beruházás tanulmányterve, engedélyezési terve, ajánlati (tender) terve vagy
kiviteli terve alapján kérelmet nyújt be a további régészeti feladatellátás engedélyezése és a Kötv. 23/E. §
(1) bekezdésében meghatározott összeg magasabb értékben történõ megállapítása iránt.
(2) Ha a hatóság az (1) bekezdés szerinti szakmai állásponttól eltérõen megállapítja, hogy a további régészeti
feladatellátásra a feltárási projekttervtõl eltérõ módon a Kötv. 23/E. § (1) bekezdésében meghatározott összeg
elegendõ fedezetet nyújt, a hatóság – feltételek kikötése mellett – a feltárási projekttervtõl eltérõen engedélyezi
a további régészeti feladatellátást. A hatóság a döntésében meghatározza különösen
a) azokat a régészeti lelõhelyeket, lelõhelyrészeket, ahol sem elfedést, sem feltárást nem kell alkalmazni,
b) azokat a régészeti lelõhelyeket, lelõhelyrészeket, amelyek feltárása a Kötv. 23/D. § (1) bekezdésében és 23/E. §
(1) bekezdésében meghatározott rendelkezésekre tekintettel nem lehetséges, és ezért a kivitelezés elõtt azok
elfedése indokolt,
c) a megelõzõ feltárás során feltárandó régészeti lelõhelyeket vagy lelõhelyrészeket.
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(3) Ha a hatóság megállapítja, hogy a további régészeti feladatellátásra a Kötv. 23/E. § (1) bekezdésében meghatározott
összeg nem nyújt elegendõ fedezetet, – az Ásatási Bizottság véleményét kikérve – javaslatot tesz a kultúráért felelõs
miniszter részére a Kormány döntésének kezdeményezésére, és felfüggeszti az eljárást.
(4) A Kormány soron kívül hozza meg a Kötv. 23/E. § (2) bekezdésében meghatározott döntést.
(5) A hatóság a további régészeti feladatellátás meghatározásáról szóló döntésében a (3) bekezdés szerinti
kormánydöntésnek megfelelõen meghatározza
a) azokat a régészeti lelõhelyeket, lelõhelyrészeket, ahol sem elfedést, sem feltárást nem kell alkalmazni,
b) azokat a régészeti lelõhelyeket, lelõhelyrészeket, amelyek feltárása a Kötv. 23/D. § (1) bekezdésében és 23/E. §
(1) bekezdésében meghatározott rendelkezésekre tekintettel nem lehetséges, és ezért a kivitelezés elõtt azok
elfedése indokolt,
c) a megelõzõ feltárás során feltárandó régészeti lelõhelyeket vagy lelõhelyrészeket.
8. §

Ha a kivitelezés során eltávolítandó talajréteg alsó síkja és a régészeti objektumok jelentkezésének felsõ síkja között
a megelõzõ feltárásra nem kerülõ régészeti lelõhely, lelõhelyrész vagy régészeti emlék megóvását biztosító
magasságú és konzisztenciájú intakt földréteg
a) marad, elfedést nem kell alkalmazni,
b) nem marad, és a beruházó nyilatkozata alapján a megelõzõ feltárásra nem kerülõ régészeti lelõhely, lelõhelyrész
vagy régészeti emlék megóvását biztosító intézkedések a beruházás mûszaki tervének megvalósítását nem
akadályozzák, elfedést kell alkalmazni,
c) nem marad, és a beruházó nyilatkozata alapján a megelõzõ feltárásra nem kerülõ régészeti lelõhely, lelõhelyrész
vagy régészeti emlék megóvását biztosító intézkedések a beruházás mûszaki tervének megvalósítását
akadályozzák, elfedés nem alkalmazható.

9. §

Az elfedés elõtt régészeti megfigyelés mellett a beruházás kiviteli terve szerinti mélységben szükséges elvégezni
a termõréteg letermelését (humuszolást). Az elõkerülõ régészeti jelenségeket dokumentálni kell foltrajz, foltfotó,
összesítõ rajz és geodéziai bemérés készítésével.

10. §

(1) A területátadás során az állapotrögzítõ jegyzõkönyv tartalmazza:
a) a régészeti lelõhely feltárt részének méretét és elhelyezkedését,
b) a régészeti lelõhely ismert, de fel nem tárt, elfedett részének méretét és elhelyezkedését,
c) a feltárást végzõ intézmény nyilatkozatát a régészeti lelõhely állapotáról és az alkalmazott elfedési technológiáról,
valamint
d) az a) és b) pontban meghatározottak ábrázolását Egységes Országos Vetületi Rendszerben készült digitális
térképen.
(2) Az állapotrögzítõ jegyzõkönyv az R. szerinti feltárási dokumentáció részét képezi.

11. §

A beruházás teljes területén mind az elõkészítõ munkálatok, mind a kivitelezés tekintetében a hatóság régészeti
megfigyelést írhat elõ.

12. §

A régészeti feltárást a hatóság, valamint a nagyberuházás engedélyezésére hatáskörrel rendelkezõ hatóság hatósági
ellenõrzés keretében ellenõrzi. Ennek keretében ellenõrzi különösen az R. szerinti feltárási naplóban rögzített régészeti
feltárásra alkalmas és alkalmatlan napokat, a feltárásra alkalmatlanság indokoltságát, és vita esetén dönt.

13. §

A Magyar Nemzeti Múzeum a feltárási jogosultsággal rendelkezõ intézményekkel és szakmai szervezetekkel
egyeztetve, a kultúráért felelõs miniszter egyetértésével megállapítja, és minden év március 15-ig a honlapján
nyilvánosságra hozza a nagyberuházáshoz kapcsolódó feltárás idõ- és költségkorlátjára tekintettel a próbafeltárás és
a megelõzõ feltárás tervezési szempontjait, a próbafeltárás eredményei alapján a további régészeti feladatellátásra
vonatkozó szakmai javaslat kidolgozásának szempontjait, továbbá az elfedés régészeti feltételeit, szabályait és
költségkalkulációjának szempontjait.
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(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévõ régészeti feltárások és az azokkal összefüggõ hatósági eljárások során is
alkalmazni kell.
(3) A Magyar Nemzeti Múzeum a 13. §-ban meghatározottakat elsõ alkalommal e rendelet hatálybalépését követõ
30 napon belül hozza nyilvánosságra.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 258/2012. (IX. 14.) Korm. rendelete
a kultúrát és a kulturális örökség megõrzését elõmozdító állami támogatásokról szóló
28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A kultúrát és a kulturális örökség megõrzését elõmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm.r.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatás forrása Magyarország központi költségvetése.”
(2) A Korm.r. 4. § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Magyar Köztársaság költségvetésébõl központi költségvetési támogatást (a továbbiakban: támogatás)
az alkotómûvészeti, az elõadómûvészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közmûvelõdési és
az örökségvédelmi-mûemlékvédelmi tevékenységek tekintetében a következõ célokra lehet nyújtani:]
„i) a nemzetiségek kultúrájának támogatására.”
(3) A Korm.r. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A támogatás éves keretösszegét a Magyarország központi költségvetésérõl szóló törvény határozza meg.”
(4) A Korm.r. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatást nyújtó szerv – a kultúráért felelõs miniszter kivételével – a támogatás odaítélése elõtt 30 nappal
regisztrálja magát – a tervezett támogatási összeg megjelölésével – az európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti, az állami támogatások versenyszempontú ellenõrzéséért felelõs
szervezetnél.”
(5) A Korm.r. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A támogatás pályázaton kívüli odaítélésérõl – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a támogatást nyújtó
szerv vezetõje dönt.”
(6) A Korm.r. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E rendelet alapján 2018. szeptember 1. napjáig nyújtható támogatás.”
(7) A Korm.r. 9. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a kultúrát és a kulturális örökség megõrzését elõmozdító állami támogatásokról szóló
28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 258/2012. (IX. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.)
megállapított rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor folyamatban levõ támogatási kérelmek esetében is alkalmazni
kell.”
(8) A Korm.r. a következõ 10. §-sal egészül ki:
„10. § E rendelet az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozatával jóváhagyott kulturális célú állami
támogatást tartalmaz.”
(9) A Korm.r. 4. § nyitó szövegrészében az „A Magyar Köztársaság költségvetésébõl központi költségvetési” szövegrész
helyébe a „Magyarország központi költségvetésébõl” szöveg lép.
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Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) 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 (a továbbiakban: Kr.) 23. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és
a § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A fogászati ügyelet alapdíja:
a) 50 000 fõ alatti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetõség biztosításával, minimum napi 4 óra helyszíni
tartózkodással 354 000 Ft/hó,
b) 50 001–100 000 fõ közötti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetõség biztosításával, minimum napi 6 óra
helyszíni tartózkodással 399 000 Ft/hó,
c) 100 000 fõ feletti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetõség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni
tartózkodással 470 000 Ft/hó,
d) kizárólag munkaszüneti napokon, heti pihenõnapokon, valamint ünnepnapokon az a)–c) pontban foglalt
folyamatos elérhetõséggel és az elõírt helyszíni tartózkodással biztosított fogászati ügyeleti ellátás esetében
az a)–c) pont szerinti összeg 50%-a.
(4) Az OEP-pel kötött finanszírozási szerzõdés alapján havi 1,254 millió forint sürgõsségi rendelkezésre állási díj illeti
meg azt a fogászati ügyeleti ellátást végzõ szolgáltatót, aki – legalább 500 000 fõ feletti lakosságszámú településen –
napi 24 órában a folyamatos fogászati ellátást biztosítja.”

2. §

A Kr. 40. § (15) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az Eftv. alapján létrehozott nappali és kúraszerû ellátásra szerzõdött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató részére
– a finanszírozási szerzõdésben meghatározott szolgáltatás, illetve értékarányos teljesítmény mennyiség mértékéig –)
„b) a 0100 belgyógyászat, a 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, a 0103 endokrinológia, anyagcsere és
diabetológia, a 0500 csecsemõ- és gyermekgyógyászat, a 0900 neurológia, az 1400 reumatológia és fizioterápia,
az 1400 reumatológia, az 1402 fizioterápia, az 1800 pszichiátria, a 2201 mozgásszervi rehabilitáció,
az 5700 fizioterápia-gyógytorna, az 5711 gyógytorna, az 5712 gyógymasszázs (gyógymasszõri végzettséghez kötött),
az 5722 fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) szakmákban teljesített járóbeteg ellátásokat
a hozzárendelt pontértékkel,”
[lehet elszámolni, amennyiben az ellátás megfelel a 4. § (3) bekezdésében és a finanszírozási szerzõdésben foglalt
feltételeknek, továbbá az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek
meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekrõl és szabályokról, valamint
a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabályoknak.]

3. §

A Kr. 59. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Azon egészségügyi szolgáltató, amelynek legalább egy, a többi telephelyétõl eltérõ településen lévõ telephelyén
2012. június 30-ával a szakmai minimumfeltételek szerinti sürgõsségi ellátáshoz szükséges aktív fekvõbeteg-szakellátó
tevékenysége vagy szakmája, szakmái megszûnnek, de a megszûnõ szakmájában, szakmáiban az adott telephelyen
járóbeteg-szakellátási tevékenységet végez és a biztosítottak számára folyamatosan rendelkezésre áll, a nyújtott
ellátásért az R.-ben meghatározott fix összegû díjra jogosult a megállapított TVK-ján felül.”
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4. §

(1) A Kr. a következõ 64. §-sal egészül ki:
„64. § (1) A fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók fenntartóik útján, az egészségügyért felelõs
miniszter által meghatározott és az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett határidõig egyedi támogatás
iránti kérelmet nyújthatnak be az egészségügyért felelõs miniszter részére, az 5. számú melléklet szerinti,
az intézmények állami tulajdonba vételével és a struktúraátalakítással kapcsolatosan felmerülõ költségek egyszeri
támogatására szolgáló fedezet elõirányzata terhére, a (2) bekezdés szerinti célok megvalósítása érdekében.
(2) Az egészségügyért felelõs miniszter – az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével – a rendelkezésre álló
összeg erejéig engedélyezi a fenntartók által megjelölt egészségügyi szolgáltatók részére a támogatásnak
az egészségügyi szolgáltató és az OEP között kötött támogatási szerzõdés alapján történõ, OEP általi utalványozását
az egészségügyi ellátórendszer 2012. január 1-jétõl megkezdõdött struktúraátalakításával összefüggésben, az alábbi
célok megvalósítása érdekében:
a) a 2012. június 1-jétõl elõírt új, szakmai tárgyi minimumfeltételek biztosítása,
b) az egészségügyi szolgáltatás céljára szolgáló ingatlan felújítása,
c) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggõ fejlesztés,
d) a betegek komfortérzetének javítását szolgáló fejlesztés.
(3) Az egészségügyért felelõs miniszter a (2) bekezdés szerinti döntés meghozatala során a (2) bekezdés a) és b) pontja
szerinti célok teljesítését szolgáló kérelmeket elõnyben részesíti a (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti célok teljesítését
szolgáló kérelmekhez képest. Az egészségügyért felelõs miniszter a rendelkezésre álló összeg kimerülése esetén
a támogatásra rendelkezésre álló összegen felüli kérelmeket elutasítja.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatást az egészségügyi szolgáltató 2013. június 30-áig használhatja fel, és annak
az e rendelet szerinti felhasználásáról 2013. szeptember 1-jéig az egészségügyi szolgáltató fenntartója útján számol el
az egészségügyért felelõs miniszter és az OEP felé. Az elszámolás eredményérõl a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalt
(a továbbiakban: KEHI) az egészségügyért felelõs miniszter tájékoztatja.
(5) A támogatás jogszerû felhasználását a KEHI 2013. december 31-éig ellenõrzi. Az egészségügyi szolgáltató köteles
a támogatás felhasználását alátámasztó valamennyi dokumentumot megõrizni a számvitelre vonatkozó törvényben
meghatározott ideig, és azokat a KEHI ellenõrzéséhez rendelkezésre bocsátani. Az ellenõrzés eredményérõl a KEHI
2014. január 31-éig tájékoztatja az egészségügyért felelõs minisztert. A KEHI ellenõrzése eredményeképpen feltárt,
a támogatás felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén visszatérítendõ összeg mértékét és a visszatérítés
határidejét a KEHI tájékoztatása alapján az egészségügyért felelõs miniszter állapítja meg.”
(2) A Kr. a következõ 65. §-sal egészül ki:
„65. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelettel megállapított 23. § (1) és
(3)–(4) bekezdésében foglaltakat a 2012. november havi kifizetésektõl kell alkalmazni.”

5. §

(1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kr. 8/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Kr. 28. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. §

A Kr.
a) 23. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „34,4 Ft/hó” szövegrész helyébe a „39,2 Ft/hó” szöveg,
b) 27/A. § (1) bekezdés d) pontjában az „Eftv. 5/B. § (1) bekezdése szerinti megállapodásukban” szövegrész helyébe
az „Eftv. 5/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közös kérelmükben” szöveg
lép.

7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 4. § (2) bekezdése, az 5. § (1) bekezdése, a 6. § a) pontja, valamint az 1. melléklet 2012. október 2-án lép
hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Millió forint
Megnevezés

2012. évi eredeti
elõirányzat

2012. évi módosított
elõirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás
Eseti ellátás díjazása
Ügyeleti szolgálat
1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

70 999,2

71 970,4

569,3

569,3

9 547,4

9 547,4

81 115,9

82 087,1

Védõnõi szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás
Védõnõi ellátás

1 856,0

1 856,0

15 440,8

15 697,8

Anya-, gyermek- és csecsemõvédelem

451,5

451,5

MSZSZ: gyermekgyógyászat

121,6

121,6

96,3

96,3

2.

MSZSZ: nõgyógyászat
Védõnõi szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
összesen

17 966,2

18 223,2

3.

Fogászati ellátás

22 264,4

22 447,2

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás

6 046,9

6 046,9

8.

Mûvesekezelés

23 171,1

23 171,1

9.

Otthoni szakápolás

4 097,6

4 097,6

11.

Mûködési költségelõleg

1 000,0

2 000,0

Célelõirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvõbeteg szakellátás
Méltányossági alapon történõ térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj

8,9

8,9

183,1

183,1

5 208,0

Visszamenõleges, illetve folyamatos illetmény és
bérnövelésre szolgáló fedezet
Az intézmények állami tulajdonba vételével és
a struktúraátalakítással kapcsolatosan felmerülõ költségek
egyszeri támogatására szolgáló fedezet
13.

Célelõirányzatok összesen

15.
17.

3 797,0
28 004,2
6 311,9

5 400,0

38 305,1

Mentés

25 270,7

25 270,7

Laboratóriumi ellátás

20 893,0

20 893,0

Járóbeteg-szakellátás

123 248,8

119 882,7

Fekvõbeteg szakellátás

426 555,1

396 005,1

362 642,0

334 737,5

62 965,1

60 319,6

Összevont szakellátás

ebbõl:
– aktív fekvõbeteg szakellátás
– krónikus fekvõbeteg szakellátás
– bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)

948,0

948,0

Extrafinanszírozás

420,6

420,6

Speciális finanszírozású szakellátás
18.

Összevont szakellátás összesen

ÖSSZESEN

67 456,1

67 456,1

617 680,6

583 764,5

824 906,4

826 306,4
”
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2. melléklet a 259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelethez
1. A Kr. 8/A. számú mellékletében
a „*** 4/A. pont szerinti szakdolgozónak minõsül: dietetikus, egészségnevelõ, ergoterapeuta, gyógytestnevelõ,
gyógytornász, humánkineziológus, konduktor, logopédus, mentálhigiénikus, pszichológus, szociális munkás,
szociálpedagógus, szomatopedagógus, egyéb gyógypedagógus, fizioterápiás szakasszisztens, kardiológiai
szakasszisztens a kardiológiai és légzés rehabilitáció esetében, diabetológiai szakasszisztens a belgyógyászati és
gastroenterológiai rehabilitáció esetében, stomaterápiás nõvér a gastroenterológiai rehabilitáció esetében.”
szövegrész helyébe
a „*** 4/A. pont szerinti szakdolgozónak minõsül: dietetikus, egészségtan tanár, ergoterapeuta, gyógytestnevelõ,
gyógytornász, humánkineziológus, konduktor, logopédus, mentálhigiénikus, pszichológus, okleveles rehabilitációs
szakember, szociális munkás, szociálpedagógus, szomatopedagógus, egyéb gyógypedagógus, fizioterápiás
szakasszisztens, kardiológiai szakasszisztens a kardiológiai és légzés rehabilitáció esetében, diabetológiai szakápoló
a belgyógyászati és gastroenterológiai rehabilitáció esetében.” szöveg
lép.

3. melléklet a 259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelethez
1. A Kr. 28. számú melléklet A. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A. A járóbeteg-szakellátás – ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is – 2011. november és 2012. október közötti teljesítési
idõszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 74 825 419 270 pontszám.
Ebbõl:
A folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekbõl az egészségügyért felelõs miniszter által
az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgáló keret:
697 919 267 pontszám.
Ebbõl:
1. A struktúraváltáshoz kapcsolódó tartalékkapacitás terhére létrehozott nappali ellátás finanszírozásának
fedezetére szolgáló keret: 80 000 000 pontszám.
2. A struktúraváltáshoz kapcsolódó tartalékkapacitás terhére járóbeteg-szakellátás fejlesztésére szolgáló keret:
100 000 000 pontszám.
3. Az 59. § (1) bekezdése szerinti folyamatos ellátás finanszírozásának fedezetére 120 000 000 pontszám kerül
felhasználásra.”

A Kormány 260/2012. (IX. 14.) Korm. rendelete
az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított,
idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról
szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 6. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a következõket rendeli el:
1. §

(1) Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, külföldi közoktatási
intézményben szerzett érettségi bizonyítvány, az államilag elismert, külföldi felsõoktatási intézményben szerzett
oklevél, valamint a tudományos fokozat odaítélésére kijelölt hatóság által kiállított és hazai felsõoktatási intézmény

MAGYAR KÖZLÖNY

•

19939

2012. évi 120. szám

vagy a Magyar Tudományos Akadémia által honosított okirat az oktatás, vagy a tudományos fokozatok esetében
a fokozatszerzési eljárás nyelve szempontjából, államilag elismert általános, egynyelvû, komplex típusú felsõfokú
nyelvvizsgának felel meg. A külföldi oklevél az elismert vagy honosított szakképzettség alapján, illetve az a külföldi
bizonyítvány, amely olyan szakképesítést tanúsít, amelyet Magyarországon megszerezhetõ, érettségi vizsgához
kötött szakképesítésként ismertek el, államilag elismert szaknyelvi, egynyelvû, komplex típusú felsõfokú
nyelvvizsgának felel meg.”
(2) A Rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Nem magyar állampolgárok esetében, magyarországi közoktatási vagy felsõoktatási intézményben, magyar
nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló érettségi bizonyítvány vagy oklevél, államilag elismert magyar,
mint idegen nyelv egynyelvû, komplex típusú felsõfokú nyelvvizsgának felel meg.”
(3) A Rendelet 14. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, külföldi közoktatási
intézményben szerzett érettségi bizonyítvány az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti államilag elismert
általános, egynyelvû, komplex típusú középfokú nyelvvizsgának felel meg. A külföldi középfokú oktatási
intézményben az adott állam hivatalos nyelvén bármely közismereti tantárgyból legalább két tanévig folytatott és
eredményesen befejezett tanulmányok teljesítése az adott külföldi állam hivatalos nyelve szempontjából államilag
elismert általános, egynyelvû, komplex típusú felsõfokú nyelvvizsgának felel meg.”
2. §

A Rendelet 15. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E rendeletnek az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított,
idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 260/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével
megállapított 14. § (9) bekezdését a felsõoktatási felvételi eljárás tekintetében elsõ alkalommal a 2013. évi
keresztféléves eljárásban kell alkalmazni.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erõforrások miniszterének 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelete
az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképesítés megszerzésérõl
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia) és ib) alpontjában,
a 14. § tekintetében az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvény 3. § (7) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) teljes munkaidejû foglalkoztatás: legalább heti 36 órás munkaidejû vagy – munkaidõ hiányában – legalább heti
36 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, egészségügyi tevékenység végzésére munkavégzésre irányuló
jogviszonyban történõ foglalkoztatás;
b) részmunkaidõs foglalkoztatás: legalább heti 18 órás munkaidejû vagy – munkaidõ hiányában – legalább heti
18 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, egészségügyi tevékenység végzésére munkavégzésre irányuló
jogviszonyban történõ foglalkoztatás;
c) törzsképzési tanfolyamok: valamennyi alap szakképesítés keretében központilag meghatározott és az
egészségügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) honlapján közzétett képzési program szerint teljesítendõ, 1 hónap idõtartamú képzés, amely az
alábbi ismereteket tartalmazó tanfolyamokat foglalja magába:
ca) egészségügyi menedzsment, ebben: gazdasági, etikai, jogi, vezetési és a csapatmunkát elõsegítõ
ismeretek,
cb) orvosi kommunikáció, pályaszocializáció, stresszkezelés,
cc) akut és krónikus fájdalomcsillapítás, palliatív ellátás;
d) jelölt: az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzés keretében szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész,
szakpszichológus, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb egészségügyi felsõfokú szakirányú
szakképzésben részt vevõ személy;
e) egyetem: a nemzeti felsõoktatásról szóló törvény szerinti orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem.

2. §

Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzés keretében megszerezhetõ szakképesítéseket az 1. melléklet
tartalmazza.

3. §

(1) Szakorvosi szakképesítést általános orvosi és higiénikus orvosi oklevéllel rendelkezõ orvosok szerezhetnek.
(2) Az általános orvosi oklevéllel rendelkezõ orvosok által megszerezhetõ alap szakképesítések megszerzésének képzési
követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Higiénikus orvosi oklevéllel megelõzõ orvostan és népegészségtan szakképesítés szerezhetõ, amelynek képzési
követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A szakorvosok által megszerezhetõ ráépített szakképesítések megszerzésének képzési követelményeit a 3. melléklet
tartalmazza.
(5) Ráépített szakképzésben csak az adott képzés bemeneti feltételeként meghatározott szakképesítéssel rendelkezõ
jelöltek vehetnek részt.

4. §

(1) Szakfogorvosi szakképesítést fogorvosi oklevéllel rendelkezõk szerezhetnek.
(2) A fogorvosi oklevéllel rendelkezõk által megszerezhetõ szakképesítéseket a 4. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Szakgyógyszerészi szakképesítést gyógyszerészi oklevéllel rendelkezõk szerezhetnek.
(2) A gyógyszerészi oklevéllel rendelkezõk által megszerezhetõ alap szakképesítéseket az 5. melléklet, ráépített
szakképesítéseket a 6. melléklet tartalmazza.
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(3) A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérõl szóló
66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.1.) alapján megszerzett szakgyógyszerészi szakképesítések,
valamint az e rendelet alapján megszerezhetõ szakgyógyszerészi szakképesítések megfeleltethetõségét a 7. melléklet
tartalmazza.
6. §

(1) Szakpszichológus szakképesítést egyetemi vagy mesterképzési szakon megszerzett pszichológia vagy
egészségpszichológia szakképzettséggel rendelkezõk szerezhetnek.
(2) A pszichológus vagy egészségpszichológus szakképzettséggel rendelkezõk által megszerezhetõ alap
szakképesítéseket a 8. melléklet, a szakpszichológus szakképesítéssel rendelkezõk által megszerezhetõ ráépített
szakképesítéseket a 9. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és szakpszichológusi szakképesítésen kívül megszerezhetõ egyéb
egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképesítéseket a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A klinikai sugárfizikus szakképzés megkezdésének a feltétele a jelölt korábbi tanulmányai szerint élettan, funkcionális
anatómia, sugárbiológia ismeretkörökben legalább 30 órás, vizsgával záruló, felsõoktatási alapképzésben vagy
mesterképzésben vagy posztgraduális képzés keretében, valamint egyetemi vagy egyetem által szervezett tanfolyam
keretében megszerzett ismereteinek – a képzõ intézmény által kiállított – igazolása.
(3) A (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülésérõl – a kiadott igazolás figyelembevételével – a szakképzést folytató
egyetem dönt.
(4) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott ismeretek megszerzését a szakképzésre jelentkezõ igazolni nem tudja,
vagy a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését a (3) bekezdés szerint az egyetem nem fogadja el, úgy
a szakképzés megkezdéséhez a hiányzó ismeretekbõl a szakképzõ egyetem által szervezett vagy elismert, legalább
30 órás, vizsgával záruló tanfolyam (a továbbiakban: szintrehozó tanfolyam) teljesítése szükséges. Az egyetem értesíti
a szakképzésre jelentkezõt azokról a szintrehozó tanfolyamokról, amelyeknek az elvégzése szükséges.
(5) A klinikai sugárfizikus szakképesítéssel az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett
személyek egészségének védelmérõl szóló miniszteri rendelet szerinti egészségügyi fizikus, valamint az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló miniszteri rendelet szerinti orvosfizikus
szakképesítéshez kötött tevékenység ellátható.

8. §

(1) A szakorvosi, szakfogorvosi és szakgyógyszerészi alap szakképesítések törzsképzési és szakgyakorlati idõbõl állnak.
(2) Az igazságügyi orvostan, a megelõzõ orvostan és népegészségtan, valamint a patológia szakképesítések kivételével
valamennyi szakorvosi alap szakképesítés kötelezõ elemét képezi a törzsképzési idõ alatt letöltendõ 6 hónap
sürgõsségi gyakorlat, amely magában foglal legalább 2 hét transzfúziós tanfolyamot, a reanimációra vonatkozó
elméleti és gyakorlati ismereteket és legalább 1 hónap idõtartamú mentõ gyakorlatot.
(3) Valamennyi szakorvosi alap szakképesítés esetén a szakvizsgára bocsátás feltétele a szakvizsga elõkészítõ
tanfolyamon történõ részvétel.
(4) Az egyes szakorvosi alap- és ráépített szakképesítések során a szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendõ
beavatkozásokat, mûtéteket, vizsgálatokat (a továbbiakban együtt: beavatkozás) és ezek számát az egészségügyi
szakmai kollégium és az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács (a továbbiakban: ESZTT) javaslatára
a miniszter hagyja jóvá és a minisztérium honlapján teszi közzé.
(5) Az e rendelet mellékleteiben az egyes képzésekre, képzési elemekre meghatározott idõtartamok az adott képzés,
képzési elem teljesítésével ténylegesen eltöltendõ minimális idõt foglalják magukba, a képzés során egyes területen
hosszabb idõ is eltölthetõ, valamint a képzési idõk a szabadság idõtartamát nem foglalják magukba.

9. §

(1) A jelöltek által elsajátítandó készségeket, a képzés során teljesítendõ tevékenységeket a jelölt részére kiállított
gyakorlati leckekönyvben kell rögzíteni.
(2) A gyakorlati leckekönyv tartalmazza:
a) a teljesítendõ tevékenység, elsajátítandó készség megnevezését,
b) a teljesítés, elsajátítás szintjét,
c) az elõírt esetszámot és
d) a tutor aláírását és pecsétjét.
(3) A gyakorlati leckekönyvben szereplõ elsajátítási szintek a következõk:
a) „L” látta a beavatkozást,
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„R” részvétel, tevékeny közremûködés (asszisztálás) a beavatkozásban,
„V” a beavatkozás felügyelet melletti önálló végrehajtása.

10. §

Az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések megszerzése az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzés
részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet elõírásai szerint történik. A szakképesítést az ESZTT Nemzeti
Vizsgabizottsága által kiállított bizonyítvány tanúsítja. A bizonyítványban a szakképesítést az 1. mellékletben
meghatározott megnevezéssel megegyezõen kell feltüntetni.

11. §

(1) A szakképzési idõ igazolásához szükséges feltételeket a jelölt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – abban az esetben
teljesíti, ha a szakképzési idõ teljes idõtartamában
a) teljes munkaidejû foglalkoztatásban áll, vagy
b) olyan foglalkoztatásban áll, ahol a munkavégzési kötelezettsége – a szakmai tevékenység jellegére figyelemmel –
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ
végrehajtásáról szóló jogszabályban foglalt munkaidõ-kedvezményre figyelemmel a kötelezõen a munkahelyen
töltendõ idõ tartamát eléri.
(2) A szakképzés vagy annak egyes elemei részmunkaidõs foglalkoztatásban is teljesíthetõk. Ebben az esetben
a szakképzési idõ annyival hosszabbodik meg, hogy megfeleljen a teljes munkaidejû foglalkoztatásra a jogszabályban
elõírt képzési idõtartamnak és feltételeknek.
(3) Az idegsebészet, valamint az ortopédia és traumatológia szakképesítések kivételével az 1. mellékletben szereplõ
szakképesítések
a) gyermekgondozási segély jogosultsági ideje alatt,
b) nappali tagozatos képzés keretében doktori fokozat megszerzésének ideje alatt, vagy
c) újabb alap, vagy ráépített szakképesítés teljesítésének ideje alatt
az egyetem döntése alapján részmunkaidõben is teljesíthetõk.
(4) Egy jelölt a szakképzésben egyidejûleg egy, a (2) bekezdés szerinti esetben – a (3) bekezdés a) és b) pontja kivételével –
legfeljebb két szakma vonatkozásában vehet részt.

12. §

(1) Ha a jelölt az elsõ szakképesítés megszerzésétõl számított 15 éven belül kíván újabb elsõként megszerezhetõ
szakképesítést szerezni, a két szakképzés azonos képzési elemeit az újabb elsõként megszerezhetõ szakképesítésnél
teljesítettnek kell tekinteni.
(2) Ha az elsõ szakképesítés megszerzése óta több mint 15 év telt el, az újabb elsõként megszerezhetõ szakképesítés
tekintetében a képzést végzõ egyetemnek a képzés szerint illetékes dékánja dönt a jelölt erre irányuló kérelmére,
a kérelmet megalapozó bizonyítvány, munkáltatói igazolás vagy egyéb, a döntés megalapozására alkalmas
dokumentum alapján a jelölt korábbi szakképesítésének, képzéseinek és gyakorlatának figyelembevételével a két
szakképzés azonos képzési elemei tekintetében az azonos képzési elemek elfogadhatóságáról.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az újabb elsõként megszerezhetõ szakképesítés megszerzéséhez szükséges
szakgyakorlati idõ nem lehet rövidebb két évnél.
(4) A katonai vagy polgári szolgálat szakgyakorlati idõnek minõsül, ha azt a jelölt a választott szakképesítésnek megfelelõ,
szakképzõ hellyé minõsített képzõhelyen töltötte.
(5) A szakgyakorlati idõbe legfeljebb három hónap keresõképtelen állományban töltött idõ számítható be.
(6) A külföldön letöltött gyakorlati idõ a szakképzésbe szakgyakorlati idõként beszámítható. A gyakorlati idõ
beszámításáról az egyetemnek a képzés szerint illetékes dékánja dönt az alábbi szempontok figyelembevételével:
a) a gyakorlati idõ olyan képzõ intézményben került letöltésre, amely megfelel az egészségügyi felsõfokú szakirányú
szakmai képzés részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben a szakképzõ hellyé minõsítés tekintetében
meghatározott feltételeknek,
b) a képzés tartalma, tematikája, és az elsajátított és igazolt gyakorlat milyen mértékben feleltethetõ meg a hazai
képzési követelményeknek.
(7) Az egyetemnek a képzés szerint illetékes dékánja a külföldön töltött gyakorlati idõnek a törzsképzési idõbe történõ
beszámítását is engedélyezheti a (6) bekezdésben foglalt szempontok figyelembevételével, amennyiben a jelölt
a szakgyakorlati idõnél hosszabb külföldi, a szakképzésnek megfelelõ gyakorlati idõt igazol és kiemelkedõ
tudományos tevékenységet végez.
(8) A nappali tagozaton végzett PhD tanulmányokból vagy a szakképesítés megkezdése elõtt letöltött gyakorlati idõbõl
– az egyetem döntésétõl függõen – legfeljebb egy év a szakgyakorlati idõbe beszámítható. Az egyetem a PhD
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tanulmányokból további, legfeljebb 6 hónap képzési idõ beszámítását is engedélyezheti, amennyiben a jelölt
a szakképesítésnek megfelelõ kiemelkedõ tudományos tevékenységet igazol.
(9) Ráépített szakképzés megszerzéséhez szükséges szakgyakorlati idõbe beszámítás nem lehetséges.
(10) Az R.1. szerint ráépített, azonban e rendelet szerint alap szakképesítésként megszerezhetõ szakképesítések esetében
a korábbi ismeretek beszámításával, az R.1.-ben meghatározott képzési idõ alatt teljesíthetõ az alap szakképesítés,
amennyiben a képzésre jelentkezõ az R.1.-ben bemeneti követelményként meghatározott, 5 évnél nem régebben
megszerzett szakképesítéssel rendelkezik.
(11) A (2) bekezdés és az (5)–(7) bekezdés szerinti döntés ellen a jelölt jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati kérelmet az
egyetem rektorához kell benyújtani a döntés kézhezvételétõl számított 15 napon belül.
13. §

(1) Ez a rendelet 2012. szeptember 15-én lép hatályba.
(2) A 8. § (4) bekezdése szerinti beavatkozási listákat, valamint a törzsképzési tanfolyamok tematikáját a miniszter elsõ
alkalommal 2012. szeptember 15-én teszi közzé.
(3) Az a jelölt, aki az R.1. 2012. szeptember 14-ig hatályos 7. § (2)–(3) bekezdése szerint ráépített szakképzésben vesz részt,
az ott meghatározottak szerint szakvizsgára bocsátható.

14. §

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (4a)–(4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az önkormányzat által igazolt területi ellátási érdekbõl, az önkormányzattal megkötött feladatellátási szerzõdés
megkötését követõen háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül is elláthat területi ellátási kötelezettséggel
háziorvosi feladatokat az szakorvos, aki a következõ szakképesítések valamelyikével rendelkezik:
1. aneszteziológia és intenzív terápia,
2. arc-, állcsont- és szájsebészet,
3. belgyógyászat,
4. bõrgyógyászat,
5. csecsemõ- és gyermekgyógyászat,
6. érsebészet,
7. fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,
8. foglalkozásorvostan (üzemorvostan),
9. fül-orr-gégegyógyászat,
10. gasztroenterológia,
11. geriátria,
12. gyermek- és ifjúságpszichiátria,
13. gyermeksebészet,
14. hematológia,
15. honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan,
16. idegsebészet,
17. infektológia,
18. kardiológia,
19. klinikai onkológia,
20. mellkassebészet,
21. nefrológia,
22. neurológia,
23. ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia),
24. oxyológia és sürgõsségi orvostan,
25. plasztikai és égés-sebészet,
26. pszichiátria,
27. repülõorvostan,
28. reumatológia,
29. sebészet,
30. szemészet,
31. szívsebészet,
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32. szülészet-nõgyógyászat,
33. tüdõgyógyászat,
34. urológia.
(4a) A (4) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak – a csecsemõ- és gyermekgyógyászat szakképesítéssel rendelkezõk
kivételével – a házi gyermekorvosi feladatok ellátására.
(4b) A (4) bekezdés szerinti módon, háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül a háziorvosi tevékenység
a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétõl
számított 5 évig végezhetõ. A háziorvosi tevékenység megkezdése elõtt a szakorvos a képzésére az Országos
Alapellátási Intézettel szerzõdést köt.”
15. §

Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15) EüM rendelet
(a továbbiakban: R.2.) 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szakképzés ideje alatt a jelölt egészségügyi tevékenységet a képzés során megszerezhetõ kompetenciák
tekintetében szakmai felügyelet alatt végez.”

16. §

(1) Hatályát veszti az R.1.
(2) Hatályát veszti a klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, valamint a molekuláris biológiai diagnosztikus
egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképesítés megszerzésérõl szóló 41/2005. (IX. 22.) EüM rendelet.
(3) Hatályát veszti a klinikai sugárfizikus egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképesítés megszerzésérõl szóló
19/2007. (IV. 17.) EüM rendelet.
(4) Hatályát veszti az R.2. 9/A. §-a, 10. § (1) és (3) bekezdése.

17. §

Ez a rendelet a szakmai képesítések elismerésérõl szóló 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 25. cikkének, 28. cikkének, 35. cikkének és V. melléklete 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. és 5.3.3. pontjának való megfelelést
szolgálja.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

1. Szakorvosi alap szakképesítések

1.

A
Szakképzés megnevezése

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

B
Képzési idő

C
Törzsképzési
idő

1. Aneszteziológia és intenzív terápia

60 hó

24 hó

D
Szakgyakorlati
idő
36 hó

2. Arc-, állcsont- és szájsebészet
3. Belgyógyászat
4. Bőrgyógyászat
5. Csecsemő- és gyermekgyógyászat
6. Érsebészet
7. Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
8. Foglalkozás-orvostan
9. Fül-orr-gégegyógyászat
10. Gasztroenterológia
11. Geriátria
12. Gyermek- és ifjúságpszichiátria
13. Gyermeksebészet
14. Háziorvostan
15. Hematológia
16. Honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem
orvostan
17. Idegsebészet
18. Igazságügyi orvostan
19. Infektológia
20. Kardiológia
21. Klinikai genetika
22. Klinikai onkológia
23. Megelőző orvostan és népegészségtan
24. Mellkassebészet
25. Nefrológia
26. Neurológia
27. Nukleáris medicina
28. Ortopédia és traumatológia
29. Orvosi laboratóriumi diagnosztika
30. Orvosi mikrobiológia
31. Oxyológia és sürgősségi orvostan
32. Patológia
33. Plasztikai és égés-sebészet
34. Pszichiátria
35. Radiológia
36. Repülőorvostan
37. Reumatológia
38. Sebészet

70 hó
60 hó
60 hó
60 hó
72 hó
60 hó
48 hó
60 hó
60 hó
60 hó
60 hó
72 hó
36 hó
60 hó
60 hó

24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
28 hó
24 hó
24 hó

46 hó
36 hó
36 hó
36 hó
48 hó
36 hó
24 hó
36 hó
36 hó
36 hó
36 hó
48 hó
8 hó
36 hó
36 hó

72 hó
60 hó
60 hó
60 hó
48 hó
60 hó
48 hó
72 hó
72 hó
60 hó
60 hó
72 hó
60 hó
60 hó
60 hó
60 hó
72 hó
60 hó
60 hó
48 hó
60 hó
72 hó

24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó

48 hó
36 hó
36 hó
36 hó
24 hó
36 hó
24 hó
48 hó
48 hó
36 hó
36 hó
48 hó
36 hó
36 hó
36 hó
36 hó
48 hó
36 hó
36 hó
24 hó
36 hó
48 hó
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

39. Sugárterápia
40. Szemészet
41. Szívsebészet
42. Szülészet-nőgyógyászat
43. Transzfuziológia
44. Tüdőgyógyászat
45. Urológia

60 hó
56 hó
72 hó
60 hó
48 hó
60 hó
60 hó

24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó

•
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36 hó
32 hó
48 hó
36 hó
24 hó
36 hó
36 hó

2. Szakorvosi ráépített szakképesítések

1.

A
Szakképzés megnevezése

2.
3.

1. Addiktológia

4.

2. Allergológia és klinikai
immunológia

5.
6.

3. Andrológia

7.

4. Csecsemő- és gyermek fülorr-gégegyógyászat
5. Csecsemő- és
gyermekgyógyászati intenzív
terápia
6. Csecsemő- és gyermekkardiológia
7. Diagnosztikus cytológia
8. Egészségbiztosítás

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

9. Endokrinológia és
anyagcsere-betegségek
10. Gyermek
gasztroenterológia
11. Gyermek hematoonkológia

B
Bemeneti szakképesítés
gyermek- és ifjúságpszichiátria, pszichiátria
aneszteziológia és intenzív terápia,
belgyógyászat, csecsemő- és
gyermekgyógyászat, háziorvostan, neurológia,
oxyológia és sürgősségi orvostan,
tüdőgyógyászat
belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő- és
gyermekgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat,
infektológia, neurológia, reumatológia,
sebészet, szemészet, szülészet-nőgyógyászat,
transzfuziológia, tüdőgyógyászat
urológia
belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő- és
gyermekgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat
fül-orr-gégegyógyászat

C
Képzési
idő
(60) +25 hó
(36-60) +
25 hó

(48-72)
+24 hó

(60) +24 hó
(60) +48 hó
(60) +24 hó

aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemőés gyermekgyógyászat

(60) +24 hó

csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) +36 hó

patológia
bármely alap szakképesítés
belgyógyászat
csecsemő- és gyermekgyógyászat
szülészet-nőgyógyászat
csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) +24 hó
(36-72) +24
hó
(60) +24 hó
(60) +24 hó
(60) +24 hó
(60) +24 hó

csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) +36 hó
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

12. Gyermek-neurológia

26.

18. Iskola-egészségtan és
ifjúságvédelem

13. Gyermek-nőgyógyászat
14. Gyermek-radiológia
15. Gyermek-tüdőgyógyászat
16. Igazságügyi pszichiátria
17. Intenzív terápia

27.
19. Kézsebészet

29.

20. Klinikai farmakológia

30.

21. Klinikai neurofiziológia

31.
32.
33.

22. Laboratóriumi
hematológia és immunológia
23. Molekuláris genetikai
diagnosztika

34.

24. Munkahigiéné

35.
36.
37.
38.

25. Neonatológia
26. Neuroradiológia
27. Nőgyógyászati onkológia
28. Orvosi rehabilitáció

40.
41.
42.

csecsemő- és gyermekgyógyászat
neurológia
szülészet-nőgyógyászat
radiológia
csecsemő- és gyermekgyógyászat
csecsemő- és gyermekgyógyászat
pszichiátria
gyermek- és ifjúság-pszichiátria
belgyógyászat, kardiológia, neurológia,
tüdőgyógyászat

(60) +42 hó
(60) +24 hó
(60) +36 hó
(60) +24 hó
(60) +30 hó
(60) +25 hó
(60) +36 hó
(60) +36 hó
(60) +24 hó

belgyógyászat, foglalkozás-orvostan

(48-60) +33
hó
(36-60) +24
hó
(72) +24 hó

csecsemő- és gyermekgyógyászat, háziorvostan

28.

39.
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gyermeksebészet, ortopédia és traumatológia
(ortopédia, traumatológia), sebészet
bármely alap szakképesítés
aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemőés gyermekgyógyászat, gyermek- és ifjúságpszichiátria, idegsebészet, neurológia,
pszichiátria
orvosi laboratóriumi diagnosztika
transzfuziológia
igazságügyi orvostan, klinikai genetika, orvosi
laboratóriumi diagnosztika, orvosi
mikrobiológia, patológia
foglalkozás orvostan, megelőző orvostan és
népegészségtan
csecsemő- és gyermekgyógyászat
radiológia
szülészet-nőgyógyászat
Mozgásszervi területen:
bármely alap szakképesítés
Kardiológia területen:
kardiológia
Gyermekgyógyászat területen:
csecsemő- és gyermekgyógyászat
Pszichiátria területen:
gyermek- és ifjúságpszichiátria, pszichiátria
Pulmonológia területen:
tüdőgyógyászat

(36-72) +25
hó
(60-72) +24
hó

(60) +24 hó
(48) +24 hó
(60) +24 hó

(48) +24 hó
(60) +24 hó
(60) +24 hó
(60) +36 hó
(36-72) +24
hó
(60) +25 hó
(60) +25 hó
(60) +24 hó
(60) +25 hó
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43.
44.

29. Pszichoterápia

gyermek- és ifjúság-pszichiátria, pszichiátria
bármely alap szakképesítés

45.

30. Sportorvostan

bármely alap szakképesítés

46.

31. Trópusi betegségek

belgyógyászat, infektológia

•
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(60) +24 hó
(36-72) +36
hó
(36-72) +24
hó
(60) +24 hó

3. Szakfogorvosi szakképesítések

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
Szakképzés megnevezése

B
Képzési idő

C
Törzsképzés

36 hó
36 hó
36 hó
36 hó
36 hó

26 hó
26 hó
26 hó
26 hó
26 hó

1. Dento-alveoláris sebészet
2. Fogszabályozás
3. Gyermekfogászat
4. Konzerváló fogászat és fogpótlástan
5. Parodontológia

D
Szakgyakorlati
idő
10 hó
10 hó
10 hó
10 hó
10 hó

4. Szakgyógyszerészi alap szakképesítések

1.
2.
3.
4.
5.

A
Szakirányok
1. Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet

6.
7.
8.
9.
10.

2. Kórháziklinikai szakgyógyszerészet

11.

12.
13.
14.

3. Ipari szakgyógyszerészet

B
Szakképesítés
megnevezése
1.1. Gyógyszertár
üzemeltetés, vezetés
1.2. Gyógyszerészi gondozás
1.3. Gyógyszerkészítés
1.4. Gyógyszertári
minőségbiztosítás
1.5. Fitoterápia
1.6. Gyógyszerügyi
szakigazgatás
1.7. Farmakológia,
farmakoterápia
2.1. Kórházi-klinikai
szakgyógyszerészet
2.2. Klinikai laboratóriumi
gyógyszerészet
2.3. Klinikai mikrobiológiai
laboratóriumi
gyógyszerészet
3.1. Gyógyszertechnológia
3.2. Gyógyszerellenőrzés
3.3. Minőségbiztosítás

C
Képzési idő
36 hó

D
Törzsképzés
12 hó

E
Szak.
gyak.
24 hó

36 hó
36 hó
36 hó

12 hó
12 hó
12 hó

24 hó
24 hó
24 hó

36 hó
36 hó

12 hó
12 hó

24 hó
24 hó

36 hó

12 hó

24 hó

36 hó

12 hó

24 hó

58 hó

24 hó

34 hó

60 hó

24 hó

36 hó

36 hó
36 hó
36 hó

12 hó
12 hó
12 hó

24 hó
24 hó
24 hó
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15.

3.4. Nem klinikai és klinikai
gyógyszerkutatás,
farmakológia
3.5. Gyógyszerengedélyezés
3.6. Farmakovigilancia
3.7. Hatóanyagkutatás és
gyógyszerkémia
3.8. Növényi alapú szerek
fejlesztése és előállítása,
farmakognózia
3.9. Biológiai gyógyszerek
fejlesztése és előállítása,
gyógyszer-biotechnológia
3.10. Radiogyógyszerészet

16.
17.
18.
19.

20.

21.

36 hó

12 hó

24 hó

36 hó

12 hó

24 hó

36 hó
36 hó

12 hó
12 hó

24 hó
24 hó

36 hó

12 hó

24 hó

36 hó

12 hó

24 hó

36 hó

12 hó

24 hó

5. Szakgyógyszerészi ráépített szakképesítések

1.

A
Szakképzés megnevezése

2.

1. Onkológiai gyógyszerészet

Kórházi-klinikai gyógyszerészet

3.

2. Infektológiai
gyógyszerészet
3. Pediátriai gyógyszerészet

Kórházi-klinikai gyógyszerészet

4.
5.
6.

4. Gyógyszer-információ és
terápiás tanácsadás
5. Parenterális gyógyszerelés

7.

6. Toxikológia

8.

7. Klinikai
radiogyógyszerészet

B
Bemeneti szakképesítés

Kórházi-klinikai gyógyszerészet
Kórházi-klinikai gyógyszerészet
Kórházi-klinikai gyógyszerészet
Kórházi-klinikai gyógyszerészet, Klinikai
laboratóriumi gyógyszerészet
Kórházi-klinikai gyógyszerészet

C
Képzési
idő
(36 hó) +24
hó
(36 hó) +24
hó
(36 hó) +24
hó
(36 hó) +24
hó
(36 hó) +24
hó
(36-58 hó)
+24 hó
(36 hó) +24
hó

6. Szakpszichológusi alap szakképesítések

1.
2.

A
Szakképzés megnevezése
1. Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológia

B
Bemeneti szakképesítés
- egységes osztatlan képzésben szerzett
pszichológusi oklevél,
- pszichológia MA,
- egészségpszichológia MSc

C
Képzési
idő
48 hó
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3.

4.

5.

2. Gyermek- és ifjúsági klinikai és
mentálhigiéniai szakpszichológia

3. Neuropszichológiai szakpszichológia

4. Alkalmazott egészségpszichológiai
szakpszichológia

•

- egységes osztatlan képzésben szerzett
pszichológusi oklevél,
- pszichológia MA,
- egészségpszichológia MSc
- egységes osztatlan képzésben szerzett
pszichológusi oklevél,
- pszichológia MA,
- egészségpszichológia MSc
- egységes osztatlan képzésben szerzett
pszichológusi oklevél,
- pszichológia MA
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48 hó

48 hó

36 hó

7. Szakpszichológusi ráépített szakképesítések

1.
2.

A
Szakképzés megnevezése
1. Klinikai addiktológiai
szakpszichológia

3.

4.

2. Pszichoterápia

5.

B
Bemeneti szakképesítés
felnőtt klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológia, gyermek- és ifjúsági klinikai és
mentálhigiéniai szakpszichológia

C
Képzési
idő
24 hó

neuropszichológiai szakpszichológia,
alkalmazott egészségpszichológiai
szakpszichológia

36 hó

felnőtt klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológia, gyermek- és ifjúsági klinikai és
mentálhigiéniai szakpszichológia
neuropszichológiai szakpszichológia,
alkalmazott egészségpszichológiai
szakpszichológia

24 hó

36 hó

8. Egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítések

1.

A
Szakképzés megnevezése

2.
3.

1.1. Klinikai biokémia

4.
5.

1.2. Klinikai mikrobiológia
1.3. Klinikai sugárfizika

6.
7.

2.1. Molekuláris biológiai
diagnosztika

B
Bemeneti szakképesítés
1. Alap szakképesítések
Kémia, biológia, laboratóriumi diagnosztika
(egyetemi végzettség vagy MSc)
Biológia (egyetemi végzettség vagy MSc)
Fizikus, fizikatanár, villamosmérnök,
egészségügyi mérnök (egyetemi végzettség
vagy MSc)
2. Ráépített szakképesítések
klinikai mikrobiológia, klinikai biokémia

C
Képzési
idő
48 hó
48 hó
48 hó

24 hó
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2. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

Szakorvosi alap-szakképzési programok
1. ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyam
c) 9 hó aneszteziológiai gyakorlat
d) 8 hó intenzív terápiás gyakorlat
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a) 18 hó intenzív terápia:
aa) 12 hó multidiszciplináris intenzív osztályos gyakorlat
ab) 2 hó gyermek intenzív osztályos gyakorlat
ac) 2 hó neurointenzív osztályos gyakorlat
ad) 2 hó égési vagy trauma intenzív gyakorlat
b) 18 hó aneszteziológia:
ba) 5 hó általános sebészet (has, mellkas, sürgős műtétek anesztéziája)
bb) 3 hó trauma vagy ortopédia anesztézia
bc) 3 hó szülészeti vagy nőgyógyászati anesztézia
bd) 3 hó gyermeksebészeti anesztézia
be) 1 hó idegsebészeti anesztézia
bf) 1 hó szívsebészeti anesztézia
bg) 2 hó fül-orr-gégészeti, szájsebészeti vagy szemészeti beavatkozások anesztéziája
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett törzsképzési, speciális aneszteziológiai
és intenzív terápiás ismeretek szakvizsgára felkészítő tanfolyamokon (4x5 napos kurzus).
2. ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZET
1. Képzési idő: 70 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyam
c) 17 hó fogászati képzés egyetemi képzőhelyen:
ca) az I. évben heti 20 órában: fogászati anyagtan, odontotechnológia, konzerváló
fogászati propedeutika, fogpótlástani propedeutika, szájsebészeti propedeutika,
orális biológia, preventív fogászat
cb) a II. évben heti 20 órában: orális radiológia, szájsebészet, fogpótlástan,
parodontológia, gyermekfogászat és fogszabályozás, konzerváló fogászat
2.2. 46 hónap szakgyakorlati képzés:
a) 10 hó dentoalveolaris sebészet
b) 8 hó maxillofacialis sebészet
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12 hó arc-, állcsont- és fej-nyak tumor-sebészet
3 hó traumatológia
3 hó általános sebészet
7 hó arc-, állcsontdeformitások és fejlődési rendellenességek sebészete
3 hó fül-orr-gégészet

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
3.1. A 2. év végén (vagy végéig) a törzsképzési programban felsorolt tárgyakból részvizsgákat kell
tenni.
3.2. Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.
3. BELGYÓGYÁSZAT
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 5 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat (általános belgyógyászati osztályon)
d) 12 hó belgyógyászati alapgyakorlat:
da) 4 hó kardiológiai gyakorlat
db) 3 hó pulmonológia gyakorlat
dc) 5 hó gasztroenterológia, hepatológia
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a) 26 hó belgyógyászati osztályos gyakorlat, ebben:
aa) 2 hó endokrinológia, anyagcserebetegségek
ab) 6 hét nefrológia, immunológia
ac) 6 hét hemato-onkológia
ad) 1 hó reumatológia, rehabilitáció
ae) 1 hó infektológia
b) 7 hó speciális fakultatív képzés
c) 2 hó háziorvosi gyakorlat
d) 1 hó szakvizsga előkészítő tanfolyam
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
4. BŐRGYÓGYÁSZAT
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 3 hó kardiológiai gyakorlat
d) 2 hó általános belgyógyászati gyakorlat:
da) 1 hó endokrinológia
db) 1 hó gasztroenterológia
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e) 9 hó bőrgyógyászati alapképzés fekvőbeteg-osztályon
f) 3 hó STD járóbeteg-ellátás és mikrobiológia
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a) 2 hó gyermekbőrgyógyászat
b) 3 hó plasztikai sebészet
c) 1 hó égéssebészeti és intenzív terápiás ellátás
d) 4 hó bőronkológia
e) 2 hó STD és mikrobiológia
f) 5 hó bőrgyógyászati fekvőbeteg osztályos gyakorlat
g) 2 hó dermatopatológia
h) 9 hó általános bőrgyógyászati járóbeteg rendelés
i) 4 hó bőrgyógyászati allergo-immunológia
j) 2 hó flebológia és sebkezelés
k) 3 hó bőrgyógyászati lézerkezelés, kozmetológia, fotodermatológia
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
5. CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat (ebből 3 hó gyermek-intenzív osztályon)
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 13 hó alapképzés csecsemő- és gyermekosztályon
d) 2 hó képalkotó diagnosztikai gyakorlat
e) 2 hó egészséges és patológiás újszülött osztályos gyakorlat (PIC, NIC)
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a) 4 hó egészséges és patológiás újszülött osztályos gyakorlat (PIC, NIC)
b) 2 hó házi gyermekorvosi gyakorlat
c) 3 hó gyermek-kardiológiai gyakorlat
d) 3 hó gyermek-pulmonológiai és allergológiai gyakorlat
e) 2 hó gyermek-neurológiai gyakorlat
f) 3 hó gyermek-nefrológiai gyakorlat
g) 3 hó gyermek haemato-onkológiai gyakorlat
h) 3 hó gyermek-gasztroenterológiai gyakorlat
i) 2 hó gyermek-endokrinológiai gyakorlat
j) 2 hó gyermek infektológiai és immunológiai gyakorlat
k) 3 hó gyermeksebészeti gyakorlat
l) 3 hó intenzív osztályos gyakorlat
m) 1 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai gyakorlat
n) 2 hó laboratóriumi diagnosztika és genetikai gyakorlat
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-
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6. ÉRSEBÉSZET
1. Képzési idő: 72 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 6 hó sebészet gyakorlat
d) 3 hó traumatológia
e) 4 hó intenzív terápia
f) 3 hó ambuláns sebészet, járóbeteg-rendelés
g) 1 hó sebészeti skill tréning
2.2. 48 hó szakgyakorlati képzés:
a) 12 hó általános sebészet, ebben: 3 hó mellkas-sebészet
b) 36 hó érsebészeti speciális képzés, ebben:
ba) 1 hó angiológiai osztályos gyakorlat
bb) 1 hó stroke osztályos gyakorlat
bc) 2 hó non-invazív diagnosztika
bd) 6 hó intervenciós és invazív diagnosztikai gyakorlat
be) 3 hó szívsebészeti gyakorlat
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.

7. FIZIKÁLIS MEDICINA ÉS REHABILITÁCIÓS ORVOSLÁS
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyam
c) 3 hó gyakorlat akkreditált rehabilitációs osztályon (neuro-musculosceletalis,
rehabilitációs alaptevékenység)
d) 5 hó neurológia:
da) 3 hó akut neurológiai osztályos gyakorlat
db) 2 hó neurorehabilitációs tevékenységet folytató mozgásszervi rehabilitációs
osztályon
e) 3 hó belgyógyászati gyakorlat
f) 1 hó pulmonológiai gyakorlat
g) 1 hó kardiológiai gyakorlat
h) 4 hó traumatológia és ortopédia
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a) 2 hó reumatológiai osztály és ambulancia
b) 3 hó fizikoterápiás, balneoterápiás gyakorlat
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c) 30 hó rehabilitációs medicina:
ca) legalább 20, legfeljebb 22 hó rehabilitációs medicina alaptevékenység és
cb) legalább 8, legfeljebb 10 hó rehabilitációs medicina speciális programja,
amelyek együtt tesznek ki 30 hónapot
d) 1 hó tanfolyamok: rehabilitációs alapismeretek, fizioterápiás alapismeretek, ortetika –
protetika, kineziológia
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.
8. FOGLALKOZÁS-ORVOSTAN
1. Képzési idő: 48 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 17 hó foglalkozás-orvostani törzsképzés:
ca) 6 hó belgyógyászati és foglalkozás-belgyógyászati gyakorlat
cb) 2 hó egyéb foglalkozási betegségek klinikai gyakorlata, ebben: 6 hét járóbeteg
szakrendelés, 2 hét fertőző osztályos tevékenység
cc) 5 hó munkahigiénés és egyéb foglalkozás-orvostani alapismeretek
cd) 4 hó legjelentősebb hazai foglalkozási ágazatok foglalkozás-egészségügyének
megismerése
2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés: foglalkozás-egészségügyi tevékenység gyakorlati foglalkozás
egészségügyi munkahelyen
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–
9. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyam
c) 11 hó fül-orr-gégészeti propedeutika
d) 1 hó arc-, állcsont- és szájsebészeti gyakorlat
e) 2 hó fej-nyak traumatológiai gyakorlat
f) 1 hó általános sebészeti törzsképzés
g) 1 hó idegsebészeti gyakorlat
h) 1 hó patológiai gyakorlat
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés: fül-orr gégegyógyászati speciális program, ebből:
a) 2 hó onkológiai osztályos gyakorlat
b) 1 hét allergológiai, immunológiai tanfolyam
c) 4 hét szakvizsga-előkészítő tanfolyam
d) 1 hét audiológiai tanfolyam
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3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.
10. GASZTROENTEROLÓGIA
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)
6 hó sürgősségi gyakorlat
b)
1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)
6 hó általános belgyógyászati gyakorlat
d)
11 hó gasztroenterológiai törzsképzés:
da) 8 hó gasztroenterológiai osztályon
db) 3 hó hepatológiai osztályon
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a) 3 hó gasztroenterológiai sebészeti osztályos gyakorlat
b) 3 hó kardiológiai-pulmonológiai osztályon
c) 2 hó hematológiai-onkológiai osztályon
d) 2 hó nefrológiai osztályon
e) 2 hó endokrinológiai osztályon
f) 1 hó fertőző osztályon
g) 15 hó gasztroenterológiai osztályos gyakorlat (endoszkópos gyakorlattal)
h) 3 hó hepatológiai osztályos gyakorlat
i) 3 hó ultrahangos gyakorlat
j) 2 hó kötelező gyakorlatok:
ja) 2 hét EKG-tanfolyam
jb) 6 hét egyéb meghatározott tanfolyam
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.

11. GERIÁTRIA
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi törzsgyakorlat (ebből: 3 hó intenzív osztályon, reanimációs gyakorlat
céljából)
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 6 hó általános belgyógyászati törzsgyakorlat belgyógyászati osztályon
d) 11 hó időskori belgyógyászati alapgyakorlat, geriátriai súlypontú osztályon
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a) 12 hó geriátriai speciális képzés
b) 12 hó általános belgyógyászat
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2 hó onkológiai gyakorlat
2 hó gerontopszichiátriai gyakorlat
2 hó neurológiai gyakorlat
1 hó infektológiai gyakorlat
3 hó rehabilitációs gyakorlat
2 hó reumatológiai gyakorlat

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–
12. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁG-PSZICHIÁTRIA
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 11 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályos gyakorlat
d) 6 hó gyakorlat gyermek- és ifjúságpszichiátriai képzőhelyen
2.2. 36 hó szakgyakorlati program:
a) 12 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályos vagy ambuláns gyakorlat
b) 12 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai vagy felnőtt pszichiátriai osztályos gyakorlat
c) 12 hó az előbbiek közül szabadon választható (benne: tudományos kutatás)
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
3.1. Szakgyakorlati képzés ideje alatt folyamatos elméleti képzés.
3.2. Pszichoterápiás képzés propedeutika fázisa.

13. GYERMEKSEBÉSZET
1. Képzési idő: 72 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)
6 hó sürgősségi gyakorlat
b)
1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)
6 hó sebészeti típusú törzsképzés
d)
4 hó általános (felnőtt) sebészet
e)
6 hó gyermeksebészet
f)
1 hó sebészeti skill tréning
2.2. 48 hónap szakgyakorlati képzési program:
a)
12 hó általános gyermeksebészeti gyakorlat
b)
3 hó PIC gyakorlat
c)
3 hó gyermek-intenzív osztályos gyakorlat
d)
6 hó felnőtt traumatológiai gyakorlat
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22 hó speciális gyermeksebészeti gyakorlat, ebből: 3x1 hó a társegyetemi
képzőcentrumokban
2 hó kötelező tanfolyamok
fa) újszülöttsebészet
fb) urogenitális sebészet
fc) hasi sebészet
fd) traumatológia
fe) kézsebészet alaptanfolyam, laparoszkópos alaptanfolyam

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.

14. HÁZIORVOSTAN
1. Képzési idő: 36 hónap
2. Képzési program:
2.1. 28 hó törzsképzési program:
a)
6 hó sürgősségi gyakorlat, benne:
aa) újraélesztési elméleti és gyakorlati képzés
ab) halottvizsgálati és hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati
képzés
ac) tutor irányítása mellett háziorvosi ügyeletben részvétel
b)
1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)
6 hó belgyógyászat
d)
4 hó gyermekgyógyászat, benne: gyermekorvosi praxisgyakorlat
e)
2 hó sebészet:
ea) 6 hét általános sebészet
eb) 2 hét traumatológiai szakrendelés
f) 1 hó szülészet-nőgyógyászati gyakorlat:
fa) 2 hét szülőszobai gyakorlat
fb) 1 hét terhesgondozás
fc) 1 hét nőgyógyászat
g)
1 hó neurológia
h)
2 hó pszichiátria, benne: stresszkezelési és pszichoterápiás
alapismeretek
i)
5 hó családorvosi alapgyakorlat, ebből 2 hó a program elején töltendő le
2.2. 8 hó szakgyakorlati képzés háziorvosi körzetben tutor irányítása mellett, ebben: 2 hó falusi
praxisgyakorlat
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
A törzsképzési program befejezését követően részvizsga letétele, amely a szakgyakorlati képzés
megkezdésének feltétele.
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HÁZIORVOSTAN A KÜLÖN JOGSZABÁLY SZERINTI EGYÉNI KÉPZÉST TELJESÍTŐKNEK
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §
(5) bekezdése alapján megállapított egyéni feltételeknek megfelelően:
1. Képzési idő: 36 hónap
2. Képzési program:
2.1. 28 hó törzsképzési program:
Szakmai gyakorlat keretében végzett egyéni szakképzés tutor irányítása mellett, amelynek szakmai
tartalma a háziorvosi szakképzés törzsképzésével egyezik meg.
2.2. 8 hó szakgyakorlati képzés háziorvosi körzetben tutor irányítása mellett
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–
15. HEMATOLÓGIA
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 5 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat (általános belgyógyászati
osztályon)
d) 12 hó belgyógyászati alapgyakorlat:
da)
6 hét kardiológia
db)
6 hét pulmonológia
dc)
8 hét gasztroenterológia, hepatológia
dd)
8 hét endokrinológia, anyagcserebetegségek
de)
6 hét nefrológia, immunológia
df)
6 hét haemato-onkológia
dg)
4 hét reumatológia, rehabilitáció
dh)
4 hét infektológia
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a) 12 hó belgyógyászati szakgyakorlat
b) 18 hó szakgyakorlat III. szintű centrumban, ebből:
ba) 4 hó haemostasis és haemofilia profilú részlegen, ehhez tartozóan
bb) 2 hét haemostasis laboratóriumi gyakorlat
bc) 6 hó autológ vagy allogen őssejt-transzplantációt végző részlegen
bd) 1 hó szakambulancia, palliatív terápia, kommunikáció
c) 2 hó immunológiai részlegen
d) 1 hó komplex haematopatológia kurzus és gyakorlat
e) 1 hó klinikai transzfúziológiai gyakorlat
f) 3 hét teljes körű haematológiai előkészítő tanfolyam, beleértve
neurtopeniás sepsis ellátását
g) 1 hó szakvizsga-előkészítő belgyógyászati tanfolyam
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3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
30 önállóan végzett csontvelő-biopsia, 50 csontvelő-kenet kiértékelése, 20 lumbális punkció és ehhez
kapcsolódóan végzett intrathecalis kemoterápia.

16. HONVÉD-, KATASZTRÓFA- ÉS RENDVÉDELEM ORVOSTAN
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 3 hó sebészeti típusú törzsképzés
d) 3 hó belgyógyászati típusú törzsképzés, ebből:
da) 2 hét transzfúziós tanfolyam
db) 2 hét EKG tanfolyam
e) 7 hó ellenőrző csapatorvosi gyakorlat, ebből: 3 hét kötelező tanfolyam
f) 1 hó közegészségügyi-járványügyi gyakorlat
g) 1 hó megelőző orvostani gyakorlat
h) 2 hó rendvédelem gyakorlat
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
7 hó sebészet, ebből:1 hét katasztrófa-orvostani tanfolyam
a) 7 hó sebészet, ebből: 1 hét katasztrófa-orvostani tanfolyam
b) 7 hó belgyógyászat, ebből: 1 hét katona-orvostan tanfolyam
c) 2 hó aneszteziológia és intenzív terápia
d) 1 hó radiológia
e) 1 hó klinikai laboratóriumi gyakorlat
f) 1 hó közegészségtani és járványtani gyakorlat
g) 1 hó foglalkozás-egészségügyi gyakorlat
h) 14 hó működtetési gyakorlat, ebből: 2 hét speciális tanfolyamok: katona-egészségügyi,
szakharcászati, vezetési, szervezési ismeretek, ABV védelmi egészségügyi ismeretek,
közegészségtan és járványtani ismeretek, egészségügyi logisztikai ismeretek, rendvédelem
egészségügyi, pszichológiai és igazgatási ismeretek
i) 1 hó oxyológia
j) 1 hó sürgősségi orvostan

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–
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17. IDEGSEBÉSZET
1. Képzési idő: 72 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 6 hó neuroanatómia és neurológiai gyakorlat
d) 3 hó neuropathológia és neuroonkológia
e) 3 hó neuroradiológiai diagnosztika és neurointervenció
f) 2 hó neurointenzív gyakorlat
g) 1 hó sebészeti skill-tréning
h) 2 hó idegsebészeti alapgyakorlat
2.2. 48 hó szakgyakorlati képzés: idegsebészeti speciális képzés:
a) 12 hó koponya- és gerincsérülések kezelése, degeneratív gerincbetegségek sebészete
b) 12 hó agydaganatok, liquorkeringési zavarok sebészete, gyermekidegsebészet
c) 12 hó vérzéses agyi és spinalis kórképek és sebészeti kezelésük
d) 12 hó funkcionális idegsebészeti eljárások (sebészi fájdalomcsillapítás, a
mozgászavarok sebészete, epilepsia-sebészet, endokrin sebészet)
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.

18. IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)
1 hó törzsképzési tanfolyamok
b)
12 hó igazságügyi patológiai és hisztológiai törzsképzés
c)
11 hó speciális képzési formák
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a)
2 hó belgyógyászati osztályos gyakorlat
b)
3 hó pszichiátriai osztályos gyakorlat
c)
3 hó traumatológiai gyakorlat (ambulancián)
d)
1 hó gyakorlat össz-szervezeti egészségkárosodás megállapítására
e)
2 hét toxikológiai gyakorlat
f)
2 hét DNS-labor gyakorlat
g)
1 hó helyszíni és fogda-orvosi gyakorlat – Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
1 hó kriminalisztika gyakorlat – Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
h)
i)
24 hó igazságügyi szakértői feladatok végzése, oktatóhelyen
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3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
300 boncolás és szövettani vizsgálat, személyes vizsgálat 50 büntető és 100 polgári peres ügyben, 100
pszichiátriai vizsgálat és 100 db iratok alapján történő véleményadás elvégzése.
19. INFEKTOLÓGIA
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 6 hó belgyógyászati gyakorlat
d) 2 hó gyermekgyógyászati gyakorlat
e) 1 hó háziorvosi gyakorlat
f) 1 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat
g) 7 hó infektológiai alapképzés
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés
a) 4 hó infektológiai belosztályon
b) 4 hó infektológiai gyermekosztályon
c) 20 hó választhatóan infektológiai bel- vagy gyermekosztályon
d) 2 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat
e) 2 hó sebészeti gyakorlat
f) 1 hó háziorvosi gyakorlat
g) 1 hó epidemiológiai gyakorlat
h) 1 hó gyakorlat kórház-higiénés osztályon
i) 1 hó infektológiai tanfolyamok
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–
20. KARDIOLÓGIA
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)
6 hó sürgősségi gyakorlat
b)
1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)
5 hó általános belgyógyászati gyakorlat
d)
12 hó kardiológiai osztályos gyakorlat
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a)
12 hó kardiológiai gyakorlat (non invazív diagnosztika)
b)
12 hó kardiológiai osztályos gyakorlat
c)
12 hó centrum-gyakorlat (invazív diagnosztika és terápia)
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–
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21. KLINIKAI GENETIKA
1. Képzési idő: 48 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 5 hó csecsemő- és gyermekgyógyászati gyakorlat, ebből: 2 hó gyermek-neurológiai
osztályon
d) 4 hó szülészeti-nőgyógyászati gyakorlat, benne: intrauterin diagnosztika
e) 2 hó rehabilitációs gyakorlat
f) 2 hó belgyógyászati gyakorlat
g) 2 hó neurológiai gyakorlat (beleértve a pszichiátriát is)
h) 2 hó általános laboratóriumi diagnosztikai gyakorlat
2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés
a) 8 hó citogenetikai laboratóriumi gyakorlat (beleértve a molekuláris citogenetikai
gyakorlatot is)
b) 4 hó molekuláris genetikai laborgyakorlat
c) 8 hó genetikai tanácsadási gyakorlat (beleértve az alapvető kommunikációs készségek,
a pszichológiai ismeretek elsajátítását; járóbeteg rendelést, szindróma-diagnosztikát,
genetikai tesztek indikációját)
d) 4 hó onkológiai, hematológiai gyakorlat
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–
22. KLINIKAI ONKOLÓGIA
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 5 hó általános belgyógyászati gyakorlat
c) 3 hó kardiológiai osztályos gyakorlat
d) 6 hó pulmonológiai gyakorlat
e) 3 hó gasztroenterológiai osztályos gyakorlat
f) 1 hó törzsképzési tanfolyamok

2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés
a) 14 hó onkológiai alapképzés:
aa) 4 hó daganat-diagnosztika:
aaa) 1 hó patológia, molekuláris patológia, citológia
aab) 2 hó képalkotó diagnosztika (hagyományos röntgen, ultrahang, CT, MRI,
mammographia)
aac) 1 hó izotóp-diagnosztika (hagyományos izotóp, és PET/CT diagnosztika)
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ab) 3 hó sugárterápia
ac) 4 hó sebészeti onkológia:
aca) 1 hó általános és mellkassebészet
acb) 1 hó nőgyógyászati sebészet
acc) 1 hó fej-nyak és rekonstrukciós sebészet
acd) 1 hó urológiai sebészet
ad) 3 hó klinikai onkológia
b) 22 hó klinikai onkológiai gyakorlat:
ba) 2 hó fej-nyak daganatok gyógyszeres kezelése
bb) 2 hó onko-pulmonológia
bc) 2 hó uro-onkológia
bd) 2 hó emlődaganatok gyógyszeres kezelése
be) 2 hó gastrointestinalis daganatok gyógyszeres kezelése
bf) 2 hó nőgyógyászati daganatok gyógyszeres kezelése
bg) 2 hó onko-haematológia
bh) 1 hó onko-dermatológia
bi) 1 hó központi idegrendszeri daganatok gyógyszeres kezelése
bj) 2 hó gyermekkori daganatok gyógyszeres kezelése
bk) 1 hó endokrin daganatok gyógyszeres kezelése
bl) 2 hét lágyrész daganatok gyógyszeres kezelése
bm) 1 hó fájdalomcsillapítás
bn) 2 hét onko-pszichológia
bo) 1 hó palliatív terápia, hospice gyakorlat
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–
23. MEGELŐZŐ ORVOSTAN ÉS NÉPEGÉSZSÉGTAN
1. Képzési idő: 48 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)
6 hó betegellátási program, benne:
aa) 2 hó belgyógyászati törzsgyakorlat
ab) 2 hó infektológiai gyakorlat
ac) 1 hó alapellátási gyakorlat
ad) 1 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat
b)
1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)
5 hó megelőző orvostani és népegészségtani tudományos képzési program
12 hó megelőző orvostani és népegészségtani program tanfolyamai
d)
da)
db)
dc)
dd)
de)
df)

3 hét egészségpolitika
2 hét demográfiai alapismeretek
2 hét orvosi szociológiai alapismeretek
3 hét biostatisztika
4 hét epidemiológia
3 hét fertőző betegségek epidemiológiája
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dg)
dh)
di)
dj)
dk)
dl)
dm)
dn)
do)
dp)
dq)
dr)
ds)
dt)

2 hét kórházhigiéne és infekciókontroll
3 hét nem fertőző betegségek epidemiológiája
2 hét toxikológiai alapismeretek
1 hét kémiai biztonság
3 hét környezet-egészségtan
2 hét munkaegészségtan
2 hét élelmezés és táplálkozás-egészségtan
2 hét népbetegségek genetikai alapjai
1 hét kockázatbecslés, -kezelés és kommunikáció
2 hét magatartástudományi alapismeretek
4 hét egészségfejlesztés
2 hét egészségügyi szolgáltató rendszerek és szabályozások
2 hét egészségügyi minőségbiztosítás és fejlesztés
1 hét egészségügyi közigazgatási és jogi ismeretek

2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés: népegészségügyi képzési program, ebből
a) 2 hó klinikai laboratóriumi gyakorlat
b) 2 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat
c) 1 hó tanfolyam a megelőző hatósági és szakhatósági eljárásokból
d) 4 hó epidemiológiai gyakorlat
e) 3 hó környezet-egészségtani gyakorlat
f) 3 hó munkahigiénés gyakorlat
g) 3 hó élelmezés és táplálkozás-egészségtani gyakorlat
h) 3 hó egészségfejlesztési gyakorlat
i) 3 hó népegészségügyi terepgyakorlat
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–

24. MELLKASSEBÉSZET
1. Képzési idő: 72 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 3 hó traumatológiai gyakorlat
d) 3 hó érsebészeti gyakorlat
e) 2 hó szívsebészeti gyakorlat
f) 4 hó általános sebészeti gyakorlat
g) 4 hó pulmonológiai gyakorlat
h) 1 hó sebészeti skill tréning
2.2. 48 hó szakgyakorlati képzés:
a) 18 hó sebészeti gyakorlat
b) 12 hó mellkas-sebészeti alap gyakorlat
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12 hó I. szinten akkreditált mellkas-sebészeten töltendő gyakorlat
2 hó szívsebészeti gyakorlat
2 hó bronchológia
2 hó onkológiai képzés, benne: onkoradiológia és onkopulmonológia

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.
25. NEFROLÓGIA
1. Képzési idő: 72 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyam
c) 5 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat általános belgyógyászati osztályon
d) 12 hó belgyógyászati alapgyakorlat:
da) 6 hét kardiológia
db) 6 hét pulmonológia
dc) 8 hét gasztroenterológia, hepatológia
dd) 8 hét endokrinológia, anyagcsere-betegségek
de) 6 hét nefrológia, immunológia
df) 6 hét hemato-onkológia
dg) 4 hét reumatológia, rehabilitáció
dh) 4 hét infektológia
2.2. 48 hó szakgyakorlati képzés:
a) 12 hó belgyógyászati vagy gyermekgyógyászati gyakorlat
b) 12 hó speciális fakultatív képzés választott diszciplinákból (belgyógyászat, csecsemőés gyermekgyógyászat), illetve tudományos tevékenység
c) 12 hó klinikai nefrológiai gyakorlat:
ca) 8 hó nefrológiai centrumban töltendő el
cb) 4 hó általános nefrológiai osztályos gyakorlat
d) 12 hó vesepótló kezeléssel kapcsolatos gyakorlat:
da) 6 hó hemodialízis gyakorlat
db) 2 hó peritonealis dialízis, illetve CAPD gyakorlat
dc) 1 hó transzplantációs gyakorlat
dd) 1 hó intenzív terápiás gyakorlat
de) 1 hó urológiai gyakorlat (gyermek-nefrológusok esetén gyermek-urológiai
gyakorlat az előírás)
df) 1 hó gyakorlat felnőtt vagy gyermek-nefrológiai osztályon a specialitás
jellegétől függően
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-
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26. NEUROLÓGIA
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 3 hó sürgősségi neurológia, lysist végző stroke-centrumban, ITO-n
d) 3 hó belgyógyászati gyakorlat
e) 1 hó pszichiátriai gyakorlat
f) 1 hó idegsebészeti gyakorlat
g) 9 hó általános neurológiai gyakorlat
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés, ebből:
a) 1 hó klinikai elektrofiziológia
b) 2 hó epileptológia
c) 2 hó neuroradiológia
d) 3 hó cerebrovascularis betegségek, neuroszonológia lysist végző stroke centrumban,
ITO-n
e) 1 hó neuropatológia, liquor-diagnosztika
f) 1 hó pszichiátria
g) 1 hó idegsebészet
h) 2 hét neuro-infektológia
i) 6 hét gyermek-neurológia
j) 1 hó neuro-rehabilitáció
k) 4 hó neurológiai ambulancia
l) 18 hó általános neurológiai osztályos gyakorlat
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
27. NUKLEÁRIS MEDICINA
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 7 hó nukleáris medicina alapképzési gyakorlat, benne: izotóp alaptanfolyam,
átfogó sugárvédelmi tanfolyam
d) 6 hó belgyógyászati gyakorlat
e) 4 hó radiológiai gyakorlat (UH, CT, MRI)
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés, ebben:
a) meghatározott számú izotóp-diagnosztikai beavatkozás teljesítése
b) meghatározott számú terápiás beavatkozás teljesítése
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-
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28. ORTOPÉDIA ÉS TRAUMATOLÓGIA
1. Képzési idő: 72 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 7 hó sebészeti gyakorlat, érsebészeti profillal rendelkező osztályon
d) 3 hó neurotrauma, vezető trauma-centrumban vagy neurotrauma ellátást (is) biztosító
idegsebészeti központban
e) 6 hó traumatológia, vezető traumatológiai centrumban, ATLS típusú tanfolyam a fenti
időszak során
f) 1 hó sebészeti skill tréning
2.2. 48 hó szakgyakorlati képzés:
a) 24 hó speciális ortopédiai gyakorlat, ebből: 10 hónap klinikai (tanszéki) képzőhelyen
b) 18 hó speciális traumatológiai képzés, ebből: 8 hónap klinikai (tanszéki) képzőhelyen
c) 6 hó speciális gyakorlatok:
ca) 2 hó kézsebészeti, plasztikai, mikrosebészeti gyakorlat
cb) 2 hó fizioterápia, ortopéd-rehabilitáció, reumatológia
cc) 2 hó szeptikus csontsebészet
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
3.1. Az alábbi tanfolyamok teljesítése:
a) ortopédiai alaptudományok tanfolyam,
b) traumatológiai alaptudományok tanfolyam,
c) mozgásszervi alaptudományok tanfolyam.
3.2. Meghatározott számú és típusú műtéti és egyéb beavatkozás elvégzése.
29. ORVOSI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 5 hó molekuláris biopatológiai (haematológiai/immunológiai) gyakorlat
d) 12 hó klinikai biokémiai gyakorlat:
da) 6 hó klinikai kémia gyakorlat
db) 6 hó mikrobiológiai gyakorlat
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a) 6 hó haematológia, haematoserológia, transzfúziológia
b) 6 hó klinikai mikrobiológia
c) 4 hó immunológiai gyakorlat
d) 12 hó tudományos képzési program
e) 6 hó elektív speciális képzés
f) 2 hó tanfolyamok
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-
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30. ORVOSI MIKROBIOLÓGIA
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat fekvőbeteg intézmény sürgősségi eseteit ellátó
egységében
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 11 hó mikrobiológiai alapképzés:
ca) 1 hó táptalajkonyhai gyakorlat (később letölthető, ha az alapképzést
végző laboratórium nem rendelkezik táptalajkonyhával)
cb) 5 hó bakteriológia
cc) 3 hó virológiai diagnosztika
cd) 1 hó parazitológiai diagnosztika
ce) 1 hó mikológiai diagnosztika
d) 6 hó klinikai gyakorlat, összekötve laboratóriumi gyakorlattal:
da) 2 hó infektológiai osztály
db) 1 hó onkológiai, onkohaematológiai osztály
dc) 1 hó általános sebészeti osztály
dd) 1 hó gyermekgyógyászati osztály
de) 1 hó STD/STI ambulancia

2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a) 6 hó általános bakteriológia
b) 3 hó járványügyi bakteriológia
c) 3 hó klinikai/járványügyi virológiai diagnosztika
d) 3 hó klinikai/járványügyi parazitológiai diagnosztika
e) 3 hó klinikai/járványügyi mycológiai diagnosztika
f) 1 hó mycobacterium diagnosztika
g) 2 hó infekciós kórképek molekuláris diagnosztikája
h) 2 hó molekuláris módszerek járványok felderítésében
i) 1 hó gyakorlat nemzeti mikrobiológiai surveillance feladatokat ellátó
laboratóriumban
j) 12 hó szabadon választható gyakorlat a klinikai/járványügyi mikrobiológia
bármely területén, vagy e területhez illeszkedő tudományos tevékenység
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–
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31. OXYOLÓGIA ÉS SÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 3 hó praehospitalis gyakorlat (szakorvos melletti kivonuló gyakorlat)
d) 3 hó belgyógyászati gyakorlat
e) 2 hó sebészeti gyakorlat
f) 2 hó csecsemő- és gyermekgyógyászati gyakorlat
g) 2 hó szülészeti-nőgyógyászati gyakorlat
h) 3 hó traumatológiai gyakorlat
i) 2 hó elméleti képzés (ezen belül EKG, katasztrófa-medicina, egyéb tanfolyamok)
2.2. 36 hónap szakgyakorlati képzés:
a) 2 hó anaesthesiológiai gyakorlat
b) 2 hó neurológiai/stroke gyakorlat
c) 2 hó toxikológiai gyakorlat
d) 2 hó kardiológiai intenzív gyakorlat
e) 1 hó gasztro-, vérző profilú intenzív osztályos gyakorlat
f) 2 hó képalkotó diagnosztika
g) 1 hó pulmonológiai gyakorlat
h) 1 hó pszichiátriai gyakorlat
i) 1 hó szemészeti gyakorlat
j) 1 hó fül-orr-gége gyakorlat
k) 1 hó urológiai gyakorlat
l) 10 hó sürgősségi osztályos gyakorlat
m) 10 hó mentőorvosi gyakorlat
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-

32. PATOLÓGIA
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
b) 1 hó belgyógyászati gyakorlat
c) 1 hó radiológiai gyakorlat
d) 21 hó patológiai és kórszövettani alapismeretek
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés, ebből:
a) 4 hét nőgyógyászati patológia
b) 3 hét diagnosztikai cytológia
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

2 hét vesepatológia
2 hét májpatológia
2 hét hematopatológia
2 hét mozgásszervi patológia
2 hét urológiai patológia
2 hét tüdőpatológia
2 hét fül-orr-gégepatológia
2 hét neuropatológia
2 hét bőrgyógyászati patológia
3 hó fekvőbeteg-ellátásban eltöltött gyakorlat a szakképzést irányító egyetem
által megadott program szerint
m) 8 hét szakvizsga-előkészítő tanfolyam
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú autopsziás, hisztopatológiai és citopatológiai tevékenység, speciális
technikák elsajátítása.

33. PLASZTIKAI ÉS ÉGÉS-SEBÉSZET
1. Képzési idő: 72 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 10 hó általános sebészeti képzés
d) 6 hó traumatológiai képzés
(vagy 10 hó traumatológiai képzés és 6 hó sebészet)
e) 1 hó sebészeti skill tréning
2.2. 48 hó szakgyakorlati képzés:
a) 18 hó helyreállító plasztikai sebészeti képzés
b) 9 hó felnőtt égéssebészeti képzés, benne:
ba) 1 hó intenzív terápiás képzés
c) 6 hó gyermek égéssebészeti és helyreállító plasztikai sebészeti képzés, benne:
ca) 1 hó intenzív terápiás képzés
d) 2 hó arc-, állcsont- és szájsebészeti képzés
e) 2 hó fül-orr-gégészeti képzés
f) 2 hó kézsebészeti képzés
g) 3 hó onkológiai helyreállító plasztikai sebészeti képzés
h) 6 hó esztétikai sebészeti képzés
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
3.1. Az alábbi tanfolyamok teljesítése:
a) folyadékterápia alapelvei a sürgősségi ellátásban,
b) mikrosebészeti tanfolyam,
c) kézsebészeti szakvizsga-előkészítő tanfolyam,
d) traumatológiai tanfolyam,
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e) mellrák komplex kezelése,
f) esztétikai továbbképzés.
3.2. Meghatározott számú és típusú műtéti beavatkozás teljesítése.

34. PSZICHIÁTRIA
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat, ebből 3 hónap pszichiátriai sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyam
c) 1 hó belgyógyászati gyakorlat
d) 12 hó felvételes pszichiátriai osztályos gyakorlat
e) 2 hó neurológiai osztályos gyakorlat
f) 2 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályos vagy ambuláns gyakorlat
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a) 9 hó pszichiátriai járóbeteg-rendelés, ebből: 1 hó közösségi pszichiátriai gyakorlat
b) 3 hó időskori pszichiátriai gyakorlat
c) 3 hó pszichiátriai rehabilitációs gyakorlat
d) 3 hó pszichoterápiás gyakorlat
e) 3 hó alkohol-drog osztályos vagy ambuláns gyakorlat
f) 3 hó egyetemi képzőhelyen eltöltendő gyakorlat
g) 12 hó elektív gyakorlat
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
3.1. Szakgyakorlati képzés ideje alatt folyamatos elméleti képzés.
3.2. Pszichoterápiás képzés propedeutikai fázisa – tesztvizsgával.
3.3. Képzést lezáró sikeres írásbeli tesztvizsga.

35. RADIOLÓGIA
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 17 hó radiológiai alapképzési program:
ca) 6 hó hagyományos röntgen-diagnosztika
cb) 6 hó ultrahang diagnosztika
cc) 2 hó CT-vizsgálatok alapképzés
cd) 2 hó MR-vizsgálatok alapképzés
ce) 1 hó intervenciós radiológia
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2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a) 6 hó hagyományos röntgen-diagnosztika, ebben: 1 hó gyermek-radiológia
b) 6 hó UH-diagnosztika, ebben: 1 hó gyermek-radiológia
c) 12 hó CT-gyakorlat, ebben: 3 hó neuroradiológia
d) 6 hó MRI képalkotás gyakorlat, ebben: 3 hó neuroradiológia
e) 2 hó intervenciós radiológia
f) 1 hó SPECT, PET-CT, MRI-PET gyakorlat
g) 3 hó emlődiagnosztika
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú diagnosztikus és intervenciós beavatkozás elvégzése.
36. REPÜLŐORVOSTAN
1. Képzési idő: 48 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat, ebből: 1 hó kutató-mentő, illetve mentőhelikopter szolgálat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyam
c) 4 hó belgyógyászati típusú törzsképzési program
d) 6 hó repülőorvosi klinikai vizsgálatok (sebészet, belgyógyászat, ideggyógyászat, fül-orrgégegyógyászat, szemészet, fogászat)
e) 3 hó speciális repülőorvosi funkcionális diagnosztika és pszichológiai vizsgálatok
f) 8 hét repülőorvosi alaptanfolyam
g) 8 hét repülő-szakorvosi tanfolyam
2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés: repülőtéri orvosi szolgálat
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
37. REUMATOLÓGIA
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 2 hó reumatológiai osztályos gyakorlat
d) 15 hó belgyógyászati osztályos gyakorlat (7 hó általános belgyógyászat, 2-2 hó
nephrológia, gasztroenterológia, haematológia, infektológia)
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a) 22 hó reumatológiai osztályos gyakorlat (legalább 2 különböző akkreditált
osztályon, amelyek közül legalább 3 hó az egyik arthritis centrumban teljesítendő)
b) 6 hó szisztémás autoimmun betegséget kezelő klinikai immunológiai osztályos
gyakorlat
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1 hó ortopédiai osztályos gyakorlat
1 hó neurológiai osztályos gyakorlat
1 hó mozgásszervi rehabilitációs osztályos gyakorlat
1 hó mozgásszervi UH- és MRI-gyakorlat
4 hó önálló reumatológiai járóbeteg-szakrendelési gyakorlat

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
3.1. Mozgásszervi ultrahang-ismeretek tanfolyam (szakgyakorlat idején).
3.2. Immunológiai alapképző tanfolyam (a reumatológiai osztályos gyakorlat idején).

38. SEBÉSZET
1. Képzési idő: 72 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi sebészeti gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyam
c) 6 hó sebészeti alapismeretek, benne: 3 hó sebészeti járóbeteg rendelési gyakorlat
d) 3 hó traumatológiai gyakorlat
e) 3 hó intenzív terápiás gyakorlat
f) 1 hó radiológiai diagnosztika (CT, UH)
g) 1 hó endoscopia
h) 1 hó onkológiai gyakorlat
i) 1 hó pathológiai gyakorlat
j) 1 hó sebészeti skill tréning
2.2. 48 hó szakgyakorlati képzés:
a) 42 hó általános sebészeti gyakorlat, ezen belül legfeljebb 6 hónapos, fakultatíve
választható társszakmák egyike: endoszkópos sebészet, urológia, nőgyógyászat,
kézsebészet, idegsebészet, plasztikai sebészet, szívsebészet, oxyológia, intenzív ellátás
b) 3 hó érsebészeti gyakorlat
c) 2 hó mellkas-sebészeti gyakorlat
d) 1 hó gyermeksebészeti gyakorlat
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
3.1. A szakképzés ideje alatt részképzésre akkreditált osztályokon eltöltött gyakorlati időből legfeljebb
4 év igazolása fogadható el.
3.2. Az alábbi tanfolyamok teljesítése:
a) sebészeti infektológiai tanfolyam,
b) sebészeti onkológiai tanfolyam,
c) sebészeti laparaszkópos tanfolyam,
d) oxyológiai tanfolyam,
e) transzfúziós tanfolyam,
f) 2 hetes szakvizsga előkészítő tanfolyam,
g) 2 hét gyakorlati vizsga.
3.3. Meghatározott számú és típusú beavatkozás elvégzése
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39. SUGÁRTERÁPIA
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 6 hó képalkotó diagnosztikai gyakorlat:
ca) 2 hó CT gyakorlat
cb) 2 hó MRI gyakorlat
cc) 1 hó izotópdiagnosztikai és izotópterápiás gyakorlat: 2 hét általános izotópdiagnosztika és izotóp-terápia, 2 hét PET-CT
cd) 1 hó hagyományos röntgen- és ultrahang-diagnosztika
d) 1 hó patológia, molekuláris patológia, citológia
e) 7 hó klinikai gyakorlat:
ea) 1 hó belgyógyászat
eb) 1 hó sebészet
ec) 1 hó urológia
ed) 1 hó fej-nyaksebészet
ee) 1 hó nőgyógyászat
ef) 1 hó ideggyógyászat
eg) 1 hó bőrgyógyászat
f) 3 hó sugárterápiás alapgyakorlat I. rész
fa) 1 hó sugárfizika
fb) 1 hó sugárbiológia
fc) 1 hó sugárterápia

2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a) 3 hó sugárterápiás alapgyakorlat II. rész
b) 6 hó besugárzás-tervezés
c) 9 hó felnőttkori daganatok külső sugárterápiája
d) 6 hó brachytherápia
e) 2 hó gyermekkori daganatok sugárterápiája
f) 5 hó radio-kemoterápiás gyakorlat
g) 5 hó speciális besugárzási technikák gyakorlása:
ga) 3 hó speciális külső besugárzási technikák (IMRT, IGRT, stereotaxia, egész test
és teljes testfelszín besugárzása)
gb) 2 hó speciális brachyterápiás technikák (prosztata, emlő, fej-nyak tűzdelések)
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-
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40. SZEMÉSZET
1. Képzési idő: 56 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési gyakorlat
a) 6 hó sürgősségi betegellátás
aa) 1 hó mentőorvosi gyakorlat
ab) 2 hó intenzív terápia
ac) 2 hó anaesthesiológiai gyakorlat
ad) 1 hó tanfolyamok
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 6 hó sebészeti típusú törzsképzési gyakorlat
ca) 1 hó idegsebészet
cb) 5 hó szemészeti mikrosebészet
d) 11 hó szemészeti gyakorlat teljes körű képzésre kijelölt képzőhelyen
da) 2 hó szemészeti alapvizsgálatok
db) 2 hó ultrahang-diagnosztika
dc) 1 hó elektrofiziológiai vizsgálatok
dd) 1 hó kontaktlencse-rendelés
de) 1 hó felügyelet melletti ambuláns szakrendelés
df) 1 hó képalkotó diagnosztika
dg) 1 hó lézer a szemészetben
dh) 2 hó fekvőbeteg-osztályos tevékenység
2.2. 32 hó szakgyakorlati képzés, ebből:
a) 2 hó cornea és conjunctiva betegségei
b) 1 hó szemhéjak és könnyszervek betegségei
c) 3 hó lencse betegségei
d) 3 hó glaukóma diagnosztika, terápia, gondozás
e) 3 hó sérülések diagnosztikája és ellátása
f) 3 hó uvea betegségei, endophthalmitis
g) 4 hó retina vascularis betegségei
h) 2 hó macula betegségei
i) 1 hó hátsó segmens betegségei
j) 4 hó gyermekszemészet
k) 1 hó optikai gyakorlat (kontakt-lencse, gyengén-látás korrekciója)
l) 3 hó kötelező műtéti asszisztálás
m) 1 hó ophthalmoneurológia
n) 1 hét szemészeti klinikopatológia
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Szakvizsga előtti tesztvizsga teljesítése.
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41. SZÍVSEBÉSZET
1. Képzési idő: 72 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési gyakorlat:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 4 hó általános sebészeti törzsképzés
d) 2 hó kardiológiai gyakorlat
e) 3 hó mellkassebészet
f) 3 hó érsebészet
g) 4 hó aneszteziológia és intenzív terápia
h) 1 hó sebészeti skill tréning
2.2. 48 hó szakgyakorlati képzés: szívsebészeti speciális képzési program, ebből
a) 6 hó haemodinamikai laboratóriumi gyakorlat
b) 3 hó kardiológiai intenzív osztályos gyakorlat
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Előírt számú és típusú műtéti beavatkozás teljesítése

42. SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 8 hó általános nőgyógyászati képzés
d) 8 hó általános szülészeti képzés
e) 1 hó sebészeti skill tréning
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a) 11 hó szülészeti képzés
b) 11 hó nőgyógyászati képzés
c) 5 hó nőgyógyászati onkológia
d) 1 hó nőgyógyászati endokrinológia és asszisztált reprodukció
e) 3 hó szülészeti-nőgyógyászati ultrahang diagnosztika
f) 2 hó szülészeti aneszteziológia
g) 1 hó urológia
h) 2 hó kötelező tanfolyamok: kolposzkópia, neonatológia, nőgyógyászati endoszkópia,
szülészeti-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika, posztmenopauzális hormonpótlás,
pszichoszomatika a szülészet-nőgyógyászatban, gyermeknőgyógyászat
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás elvégzése.
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43. TRANSZFUZIOLÓGIA
1. Képzési idő: 48 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési gyakorlat:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyam
c) 5 hó törzsképzési gyakorlat hematológiai profilú osztályon
d) 9 hó transzfúziológiai alapképzés
e) 1 hó törzsképzési gyakorlat PIC-en
f) 2 hó kötelező tanfolyamok: hematológiai tanfolyam, immunológiai tanfolyam,
haemostázis tanfolyam
2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés
a) 2 hó laboratóriumi gyakorlat
b) 2 hó véradásszervezés, vérgyűjtés, véradó-kivizsgálás, gondozás
c) 1 hó vértárolás, vérkiadás
d) 8 hó vércsoport-szerológia
e) 3 hó vérkészítmény-előállítás
f) 1 hó vírus-szerológiai gyakorlat
g) 3 hét speciális vércsoport-szerológia
h) 2 hét thrombocyta-szerológia
i) 1 hét minőségbiztosítási gyakorlat
j) 2 hét vírus-verifikálás, konfirmálás
k) 5 hét aferezis gyakorlat:
ka) 2 hét donor-aferezis
kb) 3 hét terápia-aferezis, őssejt-aferezis, őssejt-processing
l) 5 hét transzplantációs gyakorlat:
la) 1 hét szervkoordinációs teendők
lb) 1 hét őssejt-donor toborzás, regiszter kezelés
lc) 3 hét transzplantációs immunológiai vizsgálatok
m) 6 hét haemosztázis gyakorlat:
ma) 3 hét szűrővizsgálatok végzése, értékelése, thrombocyta-vizsgálatok, speciális
koagulációs vizsgálatok
mb) 3 hét haemofiliások gondozása, kezelése, stabil vérkészítmények adása
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
A képzés ideje alatt kötelező konzultáció.
44. TÜDŐGYÓGYÁSZAT
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési gyakorlat:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyam
c) 6 hó intenzív terápiás, benne: kötelezően légzésterápiás gyakorlat
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d) 11 hó belgyógyászati alapgyakorlat:
da) 3 hó általános belgyógyászati gyakorlat
db) 3 hó kardiológiai osztályos gyakorlat
dc) 3 hó gasztroenterológiai osztályos gyakorlat
dd) 2 hó tüdőgyógyászati gyakorlat
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés: speciális tüdőgyógyászati képzés, ebből:
a) 1 hó radiológiai gyakorlat
b) 2 hó mellkassebészeti gyakorlat
c) 1 hó klinikai immunológia és allergológia
d) 6 hó onko-pulmonológia
e) 2 hó légzés-rehabilitáció
f) 2 hó tüdőgyógyászati járóbeteg-rendelés
g) 3 hó non-invazív lélegeztetési gyakorlat
h) 1 hó palliáció, hospice
i) 3 hét szakvizsga-előkészítő tanfolyam
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–
45. UROLÓGIA
1. Képzési idő: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 6 hó sürgősségi gyakorlat
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 7 hó általános sebészeti gyakorlat
d) 3 hó urológiai ambulancia
e) 1 hó nőgyógyászati urológia
f) 3 hó gyermekurológia
g) 2 hó andrológia
h) 1 hó sebészeti skill tréning
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés
a) urológiai osztályos gyakorlat, ebben:
aa) ultrahang alapismeretek tanfolyam
ab) 1 hó urológiai ultrahang gyakorlat
b) megadott számú és típusú műtét
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Szakvizsga-felkészítő program sikeres teljesítése (évente 5x3 nap elméleti és gyakorlati képzés a teljes
urológiai tananyagot felölelően, forgó rendszerben).
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3. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

Szakorvosi ráépített szakképzési programok
1. ADDIKTOLÓGIA
1. ADDIKTOLÓGIA I.
1.1. Képzés belépési feltétele:
a) gyermek- és ifjúságpszichiátrai vagy
b) pszichiátria
szakvizsga
1.2. Képzési idő: 85 hó: 60 hó alapképzés + 25 hó ráépített képzés
1.3. Képzési program:
a) 6 hó belgyógyászati képzés olyan osztályon, ahol alkoholbetegeket (is) kezelnek
b) 12 hó gyakorlat alkohol vagy drog osztályon, vagy pszichiátria speciális részlegén
c) 6 hó gyakorlat drog-ambulancián vagy gondozóban
d) 2 hét speciális addiktológiai tanfolyam vagy egyéni képzés kijelölt helyen
1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Pszichoterápiás tanfolyam elvégzése.

2. ADDIKTOLÓGIA II.
2.1. Képzés belépési feltétele:
a) aneszteziológia és intenzív terápia,
b) belgyógyászat,
c) csecsemő- és gyermekgyógyászat,
d) háziorvostan,
e) neurológia,
f) oxyológia és sürgősségi orvostan vagy
g) tüdőgyógyászat
szakvizsga
2.2. Képzési idő: 63-85 hó: 38-60 hó alapképzés + 25 hó ráépített képzés
2.3. Képzési program:
a) 6 hó pszichiátriai osztályos gyakorlat
b) 12 hó alkohol és/vagy drog osztályos gyakorlat
c) 6 hó gyakorlat alkohol- vagy drog-ambulancián, vagy gondozóban
d) 2 hét speciális addiktológiai tanfolyam vagy egyéni képzés kijelölt helyen
2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Pszichoterápiás tanfolyam elvégzése (vagy egyéni továbbképzés kijelölt helyen).
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2. ALLERGOLÓGIA ÉS KLINIKAI IMMUNOLÓGIA
1. Képzés belépési feltétele:
a) belgyógyászat,
b) bőrgyógyászat,
c) csecsemő- és gyermekgyógyászat,
d) fül-orr-gégegyógyászat,
e) infektológia,
f) neurológia,
g) reumatológia,
h) sebészet,
i) szemészet,
j) szülészet-nőgyógyászat,
k) transzfúziológia vagy
l) tüdőgyógyászat
szakvizsga
2. Képzési idő: 72-96 hó: 48-72 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
3. Képzési program:
a) 6 hó belgyógyászati immunológia
b) 2 hó immunológiai laboratóriumi gyakorlat
c) 3 hó bőrgyógyászat, venerológia, kozmetológia
d) 3 hó gyermekgyógyászati immunológia és allergológia
e) 3 hó tüdőgyógyászat, allergológia
f) 2 hó reumatológia
g) 2 hó transzplantációs laboratóriumi gyakorlat
h) 1 hó immunológiai tanfolyamok
i) 2 hó fül-orr-gégészeti gyakorlat
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-

3. ANDROLÓGIA
1. ANDROLÓGIA I.
1.1. Képzés belépési feltétele: urológia szakvizsga
1.2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
1.3. Képzési program:
a) 12 hó elméleti és gyakorlati képzés szakképző hellyé minősített képzőhelyen
b) 6 hó kiegészítő képzés, benne: akkreditált szakvizsga-előkészítő andrológiai tanfolyam
c) 6 hó andrológiai sebészet akkreditált képzőhelyen
1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Előírt számú és típusú sebészi beavatkozás teljesítése
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2. ANDROLÓGIA II.
2.1. Képzés belépési feltétele:
a) belgyógyászat,
b) bőrgyógyászat, venerológia, kozmetológia,
c) csecsemő- és gyermekgyógyászat vagy
d) szülészet-nőgyógyászat
szakképesítés
2.2. Képzési idő: 108 hó: 60 hó alapképzés + 48 hó ráépített képzés
2.3. Képzési program:
a) 24 hó urológiai képzés
b) 12 hó elméleti és gyakorlati képzés szakképző hellyé minősített képzőhelyen
c) 6 hó kiegészítő képzés, benne: akkreditált szakvizsga-előkészítő andrológiai tanfolyam
d) 6 hó andrológiai sebészet akkreditált képzőhelyen
2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú sebészi beavatkozás teljesítése.

4. CSECSEMŐ- ÉS GYERMEK FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT
1. Képzés belépési feltétele: fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga
2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
3. Képzési program:
a) 4 hó gyermekgyógyászati gyakorlat
b) 20 hó gyermek fül-orr-gégészeti osztályos gyakorlat
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.

5. CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZATI INTENZÍV TERÁPIA
1. Képzés belépési feltétele:
a) aneszteziológia és intenzív terápia vagy
b) csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga
2. Képzési idő: 83 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
3. Képzési program:
a) 6 hó gyermekgyógyászati intenzív osztályon
b) 4 hó neonatalis intenzív centrumban
c) 1 hó gyermek-kardiológiai intenzív osztályos gyakorlat
d) 1 hó gyermek-infektológiai intenzív osztályos gyakorlat
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1 hó gyermek égési intenzív gyakorlat
1 hó gyermeksebészeti osztályon
6 hó gyermek-anaesthesiológia
1 hó toxikológiai intenzív osztályon
1 hó neurotraumatológiai intenzív osztályon
1 hó lélegeztetési profilú intenzív osztályon
1 hó kardiológiai profilú intenzív osztályon

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
6. CSECSEMŐ- ÉS GYERMEK-KARDIOLÓGIA
1. Képzés belépési feltétele: csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga
2. Képzési idő: 96 hó: 60 hó alapképzés + 36 hó ráépített képzés
3. Képzési program:
a) 24 hó III. szintű gyermek-kardiológiai centrumban
b) 6 hó mátrix rendszerű fekvőbeteg ellátás gyermekkardiológus mellett
c) 6 hó járóbeteg rendelési gyakorlat gyermek-ambulancián
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
7. DIAGNOSZTIKUS CYTOLÓGIA
1. Képzés belépési feltétele: patológia szakvizsga
2. Képzési idő: 82 hó: 58 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
3. Képzési program
a) 2 hó ultrahang gyakorlat
b) 4 hó vezérelt biopsiás gyakorlat
c) 2 hó klinikai ambuláns gyakorlat
d) 8 hó nőgyógyászati cytológiai gyakorlat
e) 8 hó aspirációs cytológiai gyakorlat
f) 2 hét citológiai alapképző tanfolyam
g) 2 hét szakvizsga előkészítő tanfolyam
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–
8. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS
1. Képzés belépési feltétele: bármely alap szakképesítés
2. Képzési idő: 62-96 hó: 38-72 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
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3. Képzési program:
24 hó akkreditált biztosítási gyakorlatot végző egészségügyi szolgáltatónál, ebből:
a) 3 hó a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal orvosszakértői mellett, irányításuk alatt
b) 2 hó igazságügyi orvostani intézetben
c) 1 hó üzleti biztosítónál
1 hó Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervénél vagy valamelyik területi
hivatalnál
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
4x50 óra speciális tanfolyam elvégzése
9. ENDOKRINOLÓGIA ÉS ANYAGCSERE-BETEGSÉGEK
1. ENDOKRINOLÓGIA ÉS ANYAGCSERE-BETEGSÉGEK I.
1.1. Képzés belépési feltétele: belgyógyászat szakvizsga
1.2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
1.3. Képzési program:
a) 16 hó belgyógyászati endokrinológia, ebből: 4 hó diabetológia
b) 3 hó gyermekgyógyászati endokrinológia
c) 3 hó nőgyógyászati endokrinológia
d) 1 hó endokrinológiai laboratóriumi gyakorlat
e) 1 hó radiológiai képalkotó (UH és egyéb) diagnosztikai gyakorlat, meghatározott tanfolyamok
1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
2. ENDOKRINOLÓGIA ÉS ANYAGCSERE-BETEGSÉGEK II.
2.1. Képzés belépési feltétele: csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga
2.2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
2.3. Képzési program:
a) 6 hó belgyógyászati endokrinológia
b) 13 hó gyermekgyógyászati endokrinológia, ebből: 4 hó diabetológia
c) 3 hó nőgyógyászati endokrinológia
d) 1 hó endokrinológiai laboratóriumi gyakorlat
e) 1 hó radiológiai képalkotó (UH és egyéb) diagnosztikai gyakorlat, meghatározott tanfolyamok
2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
3. ENDOKRINOLÓGIA ÉS ANYAGCSERE-BETEGSÉGEK III.
3.1. Képzés belépési feltétele: szülészet-nőgyógyászat szakvizsga
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3.2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
3.3. Képzési program:
a) 6 hó belgyógyászati endokrinológia
b) 3 hó gyermekgyógyászati endokrinológia
c) 13 hó nőgyógyászati endokrinológia, ebből: 4 hó diabetológia
d) 1 hó endokrinológiai laboratóriumi gyakorlat
e) 1 hó radiológiai képalkotó (UH és egyéb) diagnosztikai gyakorlat, meghatározott tanfolyamok
3.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
10. GYERMEK GASZTROENTEROLÓGIA
1. Képzés belépési feltétele: csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga
2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
3. Képzési program:
a) 6 hó felnőtt gasztroenterológia
b) 18 hó gyermekgyógyászati gasztroenterológia
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a) Gasztroenterológiai tanfolyam elvégzése hepatológiai tematikával.
b) Hasi ultrahang-tanfolyam elvégzése.
c) Meghatározott számú és típusú beavatkozás elvégzése.

11. GYERMEK HEMATO-ONKOLÓGIA
1. Képzés belépési feltétele: csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga
2. Képzési idő: 96 hó: 60 hó alapképzés + 36 hó ráépített képzés
3. Képzési program:
a) 30 hónapos képzés gyermek hemato-onkológiai osztályon/részlegen III. szintű centrumban,
ezen belül:
aa) 3 hó hemosztázis és hemofília betegellátást is folytató részlegen
ab) 3 hó szakambulancia, kommunikáció
b) 3 hó vérképző őssejt-transzplantációt végző részlegen
c) 1 hó komplex hemato-onkopatológia kurzus és gyakorlat
d) 1 hó klinikai transzfúziológiai kurzus és gyakorlat
1 hó teljes körű gyermek haemato-onkológia előkészítő tanfolyam, beleértve a nosokomiális infekciók
és a neutropéniás szepszis ellátását
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Hematológia vagy onkológia terén végzett tudományos kutatás (maximum egy év) beszámítható.
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12. GYERMEK-NEUROLÓGIA
1. GYERMEK-NEUROLÓGIA I.
1.1. Képzés belépési feltétele: csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga
1.2. Képzési idő: 102 hó: 60 hó alapképzés + 42 hó ráépített képzés
1.3. Képzési program:
a) 30 hó gyermek-neurológiai speciális képzési modul, amennyiben a gyermekgyógyászati képzés
során 12 hó gyermek-neurológiai vagy gyermek-rehabilitációs gyakorlat igazolható, annak
beszámításával a képzési modul 18 hó alatt teljesíthető
b) 6 hó felnőtt neurológiai osztályos gyakorlat
c) 6 hó gyermek-rehabilitációs, neuro-rehabilitációs, benne: ½ nap/hét gyermek- és
ifjúságpszichiátriai modul

1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
2. GYERMEK-NEUROLÓGIA II.
2.1. Képzés belépési feltétele: neurológia szakvizsga
2.2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
2.3. Képzési program:
a) 18 hó gyermekideggyógyászati osztályokon, ebben:
aa) 1 hét EEG laboratórium
ab) 1 hó idegsebészet
ac) 2 hó csecsemő- és gyermekrehabilitáció, ezen belül: 1 hó fejlődésneurológia
ad) 3 hét gyermekrehabilitációs osztály
ae) 1 hó epilepszia műtét előtti kivizsgálás
af) 1 hét (vagy 5 alkalom) genetikai rendelés
ag) 2 hét gyermek- és ifjúságpszicihátriai osztály és járóbeteg rendelés
b) 6 hó gyermekgyógyászati osztályon:
ba) 1 hó neonatológia PIC-ben
bb) 1 hó gyermekintenzív osztály
bc) 2 hét haematológia
bd) 1 hó gyermek fertőző osztály
be) 2 hét általános csecsemőosztály
bf) 2 hó általános gyermek belosztály

2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-
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13. GYERMEK-NŐGYÓGYÁSZAT
1. Képzés belépési feltétele: szülészet-nőgyógyászat szakvizsga
2. Képzési idő: 96 hó: 60 hó alapképzés + 36 hó ráépített képzés
3. Képzési program:
a) 6 hó csecsemő- és gyermekgyógyászat gyakorlat (fekvő- és járóbeteg ellátás)
b) 3 hó endokrinológia és anyagcsere betegségek
c) 20 hó gyermeknőgyógyászat gyakorlat
d) 3 hó gyermeksebészet gyakorlat
e) 2 hét orvosi laboratóriumi diagnosztika (kenetek mikroszkópos értékelése)
f) 2 hét gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológiai gyakorlat
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Kötelező szintentartó továbbképzésként meghirdetett gyermeknőgyógyászati tanfolyam elvégzése
(2,5 nap, amely a képzési program ideje alatt teljesítendő), amely tartalmazza a reanimációra és a tartós
fájdalomcsillapításra vonatkozó ismereteket.
14. GYERMEK-RADIOLÓGIA
1. GYERMEK-RADIOLÓGIA I.
1.1. Képzés belépési feltétele: radiológia szakvizsga
1.2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
1.3. Képzési program:
a) 12 hó általános gyermekgyógyászati gyakorlat
b) 6 hó teljes skálájú gyermek-radiológiai gyakorlat
c) 6 hó nem teljes skálájú gyermek-radiológiai gyakorlat
1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Kötelező gyermek-radiológiai tanfolyam teljesítése
2. GYERMEK-RADIOLÓGIA II.
2.1. Képzés belépési feltétele: csecsemő- és gyermekgyógyászati szakvizsga
2.2. Képzési idő: 90 hó: 60 hó alapképzés + 30 hó ráépített képzés
2.3. Képzési program:
a) 6 hó általános radiológiai gyakorlat
b) 6 hó általános UH gyakorlat
c) 6 hó általános CT, MRI, intervenciós radiológiai gyakorlat
d) 6 hó teljes skálájú gyermek-radiológiai gyakorlat
e) 6 hó nem teljes skálájú gyermek-radiológiai gyakorlat
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2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Kötelező gyermek-radiológiai tanfolyam teljesítése

15. GYERMEK-TÜDŐGYÓGYÁSZAT
1. Képzés belépési feltétele: csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga
2. Képzési idő: 85 hó: 60 hó alapképzés + 25 hó ráépített képzés
3. Képzési program:
a) 8 hó gyermek-tüdőgyógyászati osztályos gyakorlat
b) 3 hó felnőtt tüdőgyógyászati osztályos gyakorlat
c) 4 hó allergológiai gyakorlat
d) 3 hó gyermek-bronchológiai gyakorlat
e) 3 hó gyermek-tüdőgyógyászati járóbeteg szakrendelés
f) 1 hó TBC osztályos gyakorlat
g) 2 hó neonatológiai és gyermek intenzív osztályos gyakorlat
h) 1 hó tanfolyamok, ebben:
ha) klinikai immunológiai és allergológiai tanfolyam (2x1 hét) teljesítése
hb) gyermek-tüdőgyógyászati szakvizsga-előkészítő tanfolyam (1 hét), ennek keretében
gyermek-tüdőgyógyászati radiológiai tanfolyam teljesítése
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–
16. IGAZSÁGÜGYI PSZICHIÁTRIA
1. IGAZSÁGÜGYI PSZICHIÁTRIA I.
1.1. Képzés belépési feltétele: pszichiátria szakvizsga
1.2. Képzési idő: 96 hó: 60 hó alapképzés + 36 hó ráépített képzés
1.3. Képzési program: 36 hó felnőtt pszichiátriai gyakorlat:
a) 24 hó területi ellátást végző felnőtt, valamint gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályos és
járóbeteg-ellátási gyakorlat
b) 6 hó területi ellátást végző gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályos gyakorlat
c) 6 hó igazságügyi pszichiátriai tevékenység, benne: 1 hó kényszergyógykezelést végző
intézetben
1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a) 50 igazságügyi pszichiátriai szakvélemény elkészítése (25-25 büntető- és polgári peres
eljárásban)
b) igazságügyi pszichiátriai tanfolyam
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2. IGAZSÁGÜGYI PSZICHIÁTRIA II.
2.1. Képzés belépési feltétele: gyermek- és ifjúságpszichiátria szakvizsga
2.2. Képzési idő: 96 hó: 60 hó alapképzés + 36 hó ráépített képzés
2.3. Képzési program:
36 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai, valamint felnőtt pszichiátriai gyakorlat:
a) 24 hó területi ellátást végző felnőtt pszichiátriai osztályos és járóbetegellátási gyakorlat, ebben:
5 hó igazságügyi pszichiátriai tevékenység, benne:
aa) 1 hó kényszergyógykezelést végző intézetben
ab) 3 hét kényszergyógykezelést végző intézetben (Igazságügyi Megfigyelő és
Elmegyógyító Intézet)
b) 6 hó területi ellátást végző gyermek- és ifjúságpszichiátriai fekvőbeteg intézetben
c) 6 hó területi ellátást végző gyermek- és ifjúságpszichiátriai járóbeteg-ellátásban
2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a) 50 igazságügyi pszichiátriai szakvélemény elkészítése (25-25 büntető- és polgári peres
eljárásban)
b) igazságügyi pszichiátriai tanfolyam

17. INTENZÍV TERÁPIA
1. Képzés belépési feltétele:
a) belgyógyászat,
b) kardiológia,
c) neurológia vagy
d) tüdőgyógyászat
szakvizsga
2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
3. Képzési program:
a) 6 hó anaesthesiológiai szakgyakorlat
b) 18 hó intenzív terápiás képzés, ebben
ba) 12 hó központi intenzív osztályos gyakorlat
bb) 6 hó szakmaspecifikus intenzív gyakorlat
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
4.1. Az illetékes szakmai grémium által rendezett speciális intenzív ellátás című szakképzési
tanfolyamon való részvétel (2x5 nap)
4.2. Magashűségű intenzív terápiás szimulációs tanfolyam (1 nap)
4.3. ALS tanfolyam (2 nap)
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18. ISKOLA-EGÉSZSÉGTAN ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM
1. ISKOLA- EGÉSZSÉGTAN ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM I.
1.1. Képzés belépési feltétele:
a) belgyógyászat vagy
b) foglalkozásorvostan
szakvizsga
1.2. Képzési idő: 81-93 hó: 48-60 hó alapképzés + 33 hó ráépített képzés
1.3. Képzési program:
a) 9 hó csecsemő- és gyermekgyógyászati intézetben töltött szakgyakorlat
b) 24 hó iskolaorvosi munkakörben töltött gyakorlat (amely részfoglalkozás keretében is
teljesíthető), ebben:
ba) 1 hó ortopédiai gyakorlat járóbeteg szakrendelésen
bb) 1 hó sportorvosi szakrendelésen
bc) 2 hét foglalkozás-egészségügyi gyakorlat a tanulók másodfokú alkalmasságát
országosan végző munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi intézmény
szakrendelésén
bd) 1 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai gyakorlat járóbeteg szakrendelésen
be) 2 hét gyakorlati képzés főfoglalkozású iskolaorvosi praxisban tutor irányítása mellett
1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
1.4.1. iskolaorvosi tanfolyam teljesítése (1 hét)
1.4.2. egészségfejlesztési tanfolyam teljesítése (40 órás)
2. ISKOLA- EGÉSZSÉGTAN ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM II.
2.1. Képzés belépési feltétele:
a) csecsemő- és gyermekgyógyászat vagy
b) háziorvostan
szakvizsga
2.2. Képzési idő: 62-84 hó: 38-60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
2.3. Képzési program:
24 hó iskolaorvosi munkakörben töltött (részfoglalkozásban is teljesíthető) gyakorlat, ebben:
a) 1 hó ortopédiai gyakorlat járóbeteg szakrendelésen
b) 1 hó sportorvosi szakrendelésen
c) 2 hét foglalkozás-egészségügyi gyakorlat a tanulók másodfokú alkalmasságát országosan
végző munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi intézmény szakrendelésén
d) 1 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai gyakorlat járóbeteg szakrendelésen
e) 2 hét gyakorlati képzés főfoglalkozású iskolaorvosi praxisban tutor irányítása mellett
2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
2.4.1. iskolaorvosi tanfolyam teljesítése (1 hét)
2.4.2. egészségfejlesztési tanfolyam teljesítése (40 órás)
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19. KÉZSEBÉSZET
1. Képzés belépési feltétele:
a) gyermeksebészet
b) ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia) vagy
c) sebészet
szakvizsga
2. Képzési idő: 96 hó: 72 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
3. Képzési program:
24 hó gyakorlat kézsebészeti osztályon (részlegen)
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
4.1. Kézsebészeti alaptanfolyam és mikrosebészeti tanfolyam elvégzése.
4.2. Előírt számú és típusú műtéti beavatkozás elvégzése.

20. KLINIKAI FARMAKOLÓGIA
1. Képzés belépési feltétele: szakvizsga bármely alap szakképesítésből
2. Képzési idő: 63-97 hó: 38-72 hó alapképzés + 25 hó ráépített képzés
3. Képzési program:
a) 1 hó gyakorlat klinikai fázis I. gyógyszervizsgálatok végzésére kijelölt, klinikai farmakológiai
ellátóhelyen
b) 23 hó gyakorlat klinikán, kórházban működő vizsgálóhelyen (humán fázis II., III. és IV.
vizsgálatok)
c) egyetemi akkreditált GCP tanfolyam elvégzése
d) 4x4 napos elméleti képzés a négy orvosegyetem által közösen rendezett, az egyetemek által
akkreditált és az OFTEX honlapon közösen meghirdetett tanfolyamon (szemeszterenként egy 4
napos ciklus).
4.) Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-

21. KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIA
1. Képzés belépési feltétele:
a) aneszteziológia és intenzív terápia,
b) csecsemő- és gyermekgyógyászat,
c) gyermek- és ifjúságpszichiátria,
d) idegsebészet,
e) neurológia vagy
f) pszichiátria
szakvizsga
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2. Képzési idő: 84-96 hó: 60-72 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
3. Képzési program: 24 hó klinikai neurofiziológiai laboratóriumban eltöltött gyakorlat, ebben:
a) 4 hét elektroencephalographia (2 hét felnőtt és 2 hét gyermek képzőhelyen)
b) 4 hét video-EEG (2 hét felnőtt és 2 hét gyermek képzőhelyen)
c) 4 hét kiváltott válaszvizsgálatok
d) 4 hét elektromyographia és elektroneuronographia
e) 4 hét polyszomnographia
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a) Szakvizsga-előkészítő tanfolyam teljesítése.
b) Celluláris neurofiziológia gyakorlat teljesítése.
c) Kognitív neurofiziológiai gyakorlat teljesítése.
d) Előírt számú és típusú vizsgálat elvégzése.
22. LABORATÓRIUMI HEMATOLÓGIA ÉS IMMUNOLÓGIA
1. LABORATÓRIUMI HEMATOLÓGIA ÉS IMMUNOLÓGIA I.
1.1. Képzés belépési feltétele: orvosi laboratóriumi diagnosztika szakvizsga
1.2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
1.3. Képzési program:
a) 9 hó haematológiai és haemosztazeológiai laboratóriumi gyakorlat
b) 9 hó immunológiai laboratóriumi gyakorlat
c) 1 hó haematológiai és haemosztazeológiai ambuláns gyakorlat
d) 1 hó immunológiai ambuláns gyakorlat
e) 3 hó transzfúziológiai gyakorlat
f) 1 hó tanfolyamok, elméleti képzés
1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
2. LABORATÓRIUMI HEMATOLÓGIA ÉS IMMUNOLÓGIA II.
2.1. Képzés belépési feltétele: transzfúziológia szakvizsga
2.2. Képzési idő: 72 hó: 48 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
2.3. Képzési program:
a) 10,5 hó haematológiai és haemosztazeológiai laboratóriumi gyakorlat
b) 10,5 hó immunológiai laboratóriumi gyakorlat
c) 1 hó haematológiai és haemosztazeológiai ambuláns gyakorlat
d) 1 hó immunológiai ambuláns gyakorlat
e) 1 hó tanfolyamok, elméleti képzés
2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-
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23. MOLEKULÁRIS GENETIKAI DIAGNOSZTIKA
1. Képzés belépési feltétele:
a) igazságügyi orvostan
b) klinikai genetika
c) orvosi laboratóriumi diagnosztika
d) orvosi mikrobiológia vagy
e) patológia
szakvizsga
2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
3. Képzési program:
a) 6 hó klinikai genetikai tanácsadás
b) 6 hó citogenetikai laboratóriumi gyakorlat
c) 3 hó öröklött genetikai megbetegedések molekuláris genetikai diagnosztikája
d) 3 hó molekuláris genetikai polimorfizmusok, genetikai tényezők diagnosztikája,
farmakogenetika
e) 4 hó bioinformatika, genetikai adatbázisok az interneten és nemzetközi hálózatok
f) 2 hó etikai, jogi ismeretek
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
24. MUNKAHIGIÉNÉ
1. Képzés belépési feltétele:
a) foglalkozás orvostan vagy
b) megelőző orvostan és népegészségtan
szakvizsga
2. Képzési idő: 72 hó: 48 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
3. Képzési program:
a) 12 hó munkahigiénés törzsképzés
b) 12 hó munkahigiénés gyakorlat
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
25. NEONATOLÓGIA
1. Képzés belépési feltétele: csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga
2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
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3. Képzési program:
a) 12 hó újszülött és patológiás újszülött osztályos gyakorlat
b) 12 hó III. szintű neonatológiai intenzív centrumban eltöltött gyakorlat, benne:
ba) 1 hó koraszülött mentő gyakorlat
bb) 1 hó koraszülött kardiológiai osztályos gyakorlat
bc) 2 hét fejlődésneurológiai képzés
bd) 2 hét klinikai genetikai képzés
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
26. NEURORADIOLÓGIA
1. Képzés belépési feltétele: radiológia szakvizsga
2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
3. Képzési program: 24 hó neuroradiológiai program, ebből:
a) 1 hó intervenciós neuroradiológia
b) 1 hó gyermek-neuroradiológia
c) 1 hó neuro-nuklearis medicina
d) 1 hó neurosonológia
e) 1 hó általános neurológiai gyakorlat
f) 1 hó általános idegsebészeti gyakorlat
g) 18 hó (neuro CT, neuro MRI) gyakorlat
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú vizsgálat, beavatkozás elvégzése

27. NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIA
1. Képzés belépési feltétele: szülészet-nőgyógyászat szakvizsga
2. Képzési idő: 96 hó: 60 hó alapképzés + 36 hó ráépített képzés
3. Képzési program:
a) 20 hó sebészeti gyakorlat nőorvosi daganatgyógyászati központban
b) 10 hó általános sebészeti gyakorlat daganatsebészeti osztályon (emlősebészetre is kiterjedő
gyakorlat elvárás)
c) 1 hó urológiai gyakorlat
d) 1 hó sugárterápiás gyakorlat
e) 1 hó kemoterápiás gyakorlat klinikai onkológiai osztályon
f) 1 hó kórszövettani és sejttani gyakorlat
g) 1 hó kutató-laboratóriumi munka
h) 1 hó szabad felkészülés szakvizsgára
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás elvégzése.
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28. ORVOSI REHABILITÁCIÓ
1. ORVOSI REHABILITÁCIÓ MOZGÁSSZERVI TERÜLETEN
1.1. Képzés belépési feltétele: szakvizsga bármely alap szakképesítésből
1.2. Képzési idő: 62-96 hó: 38-72 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
1.3. Képzési program:
a) 1 hó gyermek rehabilitációs gyakorlat
b) 1 hó pulmonológiai rehabilitációs gyakorlat
c) 1 hó kardiológiai rehabilitációs gyakorlat
d) 1 hó koponyasérült osztályos rehabilitáció
e) 1 hó paraplegia-osztályos gyakorlat
f) 18 hó mozgásszervi rehabilitációs osztályos gyakorlat
g) 1 hó tanfolyamok:
ga) rehabilitációs alapismeretek I-II. (2 hét)
gb) fizikoterápia I-II. (2 hét)
gc) ortetika, protetika (1 hét)
gd) humánkineziológia (2 nap)
1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
2. ORVOSI REHABILITÁCIÓ A KARDIOLÓGIA TERÜLETÉN
2.1. Képzés belépési feltétele: kardiológia szakvizsga
2.2. Képzési idő: 85 hó: 60 hó alapképzés + 25 hó ráépített képzés
2.3. Képzési program:
a) 1 hó mozgásszervi rehabilitációs gyakorlat
b) 2 hó pulmonológiai rehabilitációs gyakorlat
c) 1 hó gyermek-rehabilitációs gyakorlat
d) 20 hó kardiológiai rehabilitációs osztályos gyakorlat
e) 1 hó tanfolyamok:
ea) rehabilitációs alapismeretek I-II. (2 hét)
eb) fizikoterápia I-II. (2 hét)
ec) kardiológiai rehabilitációs szakmaspecifikus tanfolyam (1 hét)
2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
3. ORVOSI REHABILITÁCIÓ A GYERMEKGYÓGYÁSZAT TERÜLETÉN
3.1. Képzés belépési feltétele: csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga
3.2. Képzési idő: 85 hó: 60 hó alapképzés + 25 hó ráépített képzés
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3.3. Képzési program:
a) 2 hó mozgásszervi rehabilitációs gyakorlat
b) 1 hó kardiológiai rehabilitációs gyakorlat
c) 1 hó pulmonológiai rehabilitációs gyakorlat
d) 20 hó gyermek-rehabilitációs osztályos gyakorlat
e) 1 hó tanfolyamok:
ea) rehabilitációs alapismeretek I-II. (2 hét)
eb) fizikoterápia I-II. (2 hét)
ec) gyermek-rehabilitációs szakmaspecifikus tanfolyam (1 hét)
3.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
4. ORVOSI REHABILITÁCIÓ A PSZICHIÁTRIA TERÜLETÉN
4.1. Képzés belépési feltétele:
a) gyermek- és ifjúságpszichiátria vagy
b) pszichiátria
szakvizsga
4.2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
4.3. Képzési program:
a) 1 hó mozgásszervi rehabilitációs gyakorlat
b) 1 hó kardiológiai rehabilitációs gyakorlat
c) 1 hó pulmonológiai rehabilitációs gyakorlat
d) 20 hó pszichiátriai vagy gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs osztályos gyakorlat
e) 1 hó tanfolyamok:
ea) rehabilitációs alapismeretek I-II. (2 hét)
eb) fizikoterápia I-II. (2 hét)
ec) pszichiátriai rehabilitációs szakmaspecifikus tanfolyam (1 hét)
4.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
5. ORVOSI REHABILITÁCIÓ A PULMONOLÓGIA TERÜLETÉN
5.1. Képzés belépési feltétele: tüdőgyógyászat szakvizsga
5.2. Képzési idő: 85 hó: 60 hó alapképzés + 25 hó ráépített képzés
5.3. Képzési program:
a) 1 hó mozgásszervi rehabilitációs gyakorlat
b) 2 hó kardiológiai rehabilitációs gyakorlat
c) 1 hó gyermek-rehabilitációs gyakorlat
d) 20 hó pulmonológiai rehabilitációs osztályos gyakorlat
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e) 1 hó tanfolyamok:
ea) rehabilitációs alapismeretek I-II. (2 hét)
eb) fizikoterápia I-II. (2 hét)
ec) tüdőgyógyászati rehabilitációs szakmaspecifikus tanfolyam (1 hét)
5.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
29. PSZICHOTERÁPIA
1. PSZICHOTERÁPIA I.
1.1. Képzés belépési feltétele:
a) gyermek- és ifjúságpszichiátria vagy
b) pszichiátria
szakvizsga
1.2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
1.3. Képzési program: 24 hó
a) klinikai pszichoterápiás képzőhelyen (klinikai fázis), valamint
b) módszerspecifikus képzőhelyeken (módszerspecifikus fázis, az első fázissal párhuzamosan)
1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-

2. PSZICHOTERÁPIA II.
2.1. Képzés belépési feltétele: szakvizsga bármely klinikai alap szakképesítésből
2.2. Képzési idő: 82-114 hó: 46-78 hó alapképzés + 36 hó ráépített képzés
2.3. Képzési program: 36 hó
a) klinikai pszichoterápiás képzőhelyen (klinikai fázis), valamint
b) módszerspecifikus képzőhelyeken (módszerspecifikus fázis, az első fázissal párhuzamosan)
2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-

30. SPORTORVOSTAN
1. Képzés belépési feltétele: szakvizsga bármely alap szakképesítésből
2. Képzési idő: 62-96 hó: 38-72 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
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3. Képzési program:
a) 2 hó belgyógyászati osztályon
b) 6 hét kardiológiai vagy kardiológiai intenzív osztályon
c) 2 hó ortopédiai, traumatológiai vagy sportsebészeti gyakorlat
d) 2 hó terhelés-diagnosztika
e) 6 hét rehabilitációs és fizioterápiás osztályon
f) 12 hó sportorvosi gyakorlat (szakrendelésen, válogatottnál)
g) 1 hó kötelező tanfolyamok, ebben:
ga) 2 hét sportorvosi ismeretek
gb) 1 hét oxyológia
h) 2 hó kötelező konzultáció az Országos Sportegészségügyi Intézetben (4x2 hét)
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–

31. TRÓPUSI BETEGSÉGEK
1. Képzés belépési feltétele:
a) belgyógyászat vagy
b) infektológia
szakvizsga
2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
3. Képzési program:
a) 12 hó infektológiai osztályon
b) 3 hó hazai, trópusi betegségek osztályos gyakorlat
c) 4 hó hazai, trópusi betegségek ambulancián végzett gyakorlat
d) 3 hó mikrobiológiai-parazitológiai laboratóriumi gyakorlat
e) 6-8 hetes trópusi medicinával foglalkozó tanfolyam elvégzése
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–
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4. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

1. DENTO-ALVEOLARIS SEBÉSZET
1. Képzési idő: 36 hó
2. Képzési program:
2.1. 26 hó törzsképzési program, ebben:
a) sürgősségi ismeretek,
b) 6 hó egyetemi szájsebészeti osztályos gyakorlat
2.2. 10 hó szakgyakorlati képzés szájsebészeti szakrendelésen
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.

2. FOGSZABÁLYOZÁS
1. Képzési idő: 36 hó
2. Képzési program:
2.1. 26 hó törzsképzési program, ebben:
a) sürgősségi ismeretek,
b) 6 hó egyetemi fogszabályozási osztályos gyakorlat
2.2. 10 hó szakgyakorlati képzés fogszabályozási szakrendelésen
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.
3. GYERMEKFOGÁSZAT
1. Képzési idő: 36 hó
2. Képzési program:
2.1. 26 hó törzsképzési program, ebben:
a) sürgősségi ismeretek,
b) 6 hó egyetemi gyermekfogászati osztályos gyakorlat
2.2. 10 hó szakgyakorlati képzés gyermekfogászati szakrendelésen
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.
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4. KONZERVÁLÓ FOGÁSZAT ÉS FOGPÓTLÁSTAN
1. Képzési idő: 36 hó
2. Képzési program:
2.1. 26 hó törzsképzési program, ebben:
a) sürgősségi ismeretek,
b) 3-3 hó egyetemi konzerváló fogászati és fogpótlástani osztályos gyakorlat
2.2. 10 hó szakgyakorlati képzés fogászati szakrendelésen
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.

5. PARODONTOLÓGIA
1. Képzési idő: 36 hó
2. Képzési program:
2.1. 26 hó törzsképzési program, ebben:
a) sürgősségi ismeretek,
b) 3 hó egyetemi parodontológiai osztályos gyakorlat
2.2. 10 hó szakgyakorlati képzés parodontológiai szakrendelésen
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.

•

2012. évi 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

20001

2012. évi 120. szám

5. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

Gyógyszerészi alap-szakképzési programok
1. GYÓGYSZERELLÁTÁSI SZAKGYÓGYSZERÉSZET SZAKTERÜLET
1.1. Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés
1.1.1. Képzési idő: 36 hónap
1.1.2. Képzési program:
1.1.2.1. 12 hó törzsképzési program: közforgalmú gyógyszertári gyakorlat, amely idő alatt
elméleti képzés a következő területeken:
a) a közforgalmú gyógyszerellátás alapjai, tevékenységi körök a közforgalmú
gyógyszertárakban,
b) a gyógyszerpolitika alapjai, a gyógyszerügyi szakigazgatás feladatai,
c) a gyógyszerügy finanszírozása, támogatáspolitikai alapok,
d) a gyógyszertári gazdálkodás alapjai,
e) jogi alapismeretek,
f) népegészségügyi és prevenciós ismeretek,
g) kommunikációs alapok, a beteg-együttműködés,
h) a gyógyszertári minőségbiztosítás alapjai, farmakovigilancia,
i) vezetési alapismeretek.
1.1.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés:
a) Elméleti képzés:
aa) a gyógyszertárvezetéssel, - működtetéssel kapcsolatos jogi ismeretek, beleértve a
vállalkozások jogi szabályozását, a pénzügyi, adózási, számviteli, munkajogi
szabályokat,
ab) a gyógyszertárvezetés gyógyszerész-szakmai vonatkozásai,
ac) mikro- és makroökonómiai ismeretek, a gyógyszerellátás finanszírozása,
ad) a gyógyszertár-működtetés, vállalkozás-irányítás gazdasági vonatkozásai,
ae) vezetési, szervezési menedzsment ismeretek, konfliktusmenedzsment, HR,
af) gyógyszertári minőségügyi rendszerek kialakítása és irányítása,
ag) gyógyszertári marketing tervezése és irányítása,
ah) logisztika, készletgazdálkodás.
b) Szakgyakorlati képzés: közforgalmú gyógyszertárban, tutor irányítása mellett.
1.1.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei:
–
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1.2. Gyógyszerészi gondozás
1.2.1. Képzési idő: 36 hónap
1.2.2. Képzési program:
1.2.2.1. 12 hó törzsképzési program: közforgalmú gyógyszertári gyakorlat, amely idő alatt
elméleti képzés a következő területeken:
a) a közforgalmú gyógyszerellátás alapjai, tevékenységi körök a közforgalmú
gyógyszertárakban,
b) a gyógyszerpolitika alapjai, a gyógyszerügyi szakigazgatás feladatai,
c) a gyógyszerügy finanszírozása, támogatáspolitikai alapok,
d) a gyógyszertári gazdálkodás alapjai,
e) jogi alapismeretek,
f) népegészségügyi és prevenciós ismeretek,
g) kommunikációs alapok, a beteg-együttműködés,
h) a gyógyszertári minőségbiztosítás alapjai, farmakovigilancia,
i) vezetési alapismeretek.
1.2.2.2. 24 hónap szakgyakorlati képzés: gondozási tevékenységet végző közforgalmú
gyógyszertárban, tutor irányítása mellett, ebben elméleti képzés az alábbi területeken:
a) a gyógyszerészi gondozás jogi vonatkozásai,
b) farmakoterápia menedzsment,
c) multidiszciplináris farmakológia (a belgyógyászat, geriátria, csecsemőgyermekgyógyászat, reumatológia, neurológia-pszichiátria, urológia, bőrgyógyászat,
szülészet-nőgyógyászat, szemészet, fül-orr-gégészet, hematológia-onkológia,
infektológia-immunológia területén),
d) gyógyszeres terápiák klinikai szempontú menedzselése,
e) gondozási tevékenységek a meglévő protokolloknak megfelelően,
f) betegek egészség-státuszának felmérése,
g) gyógyszeres kezelési tervek elkészítése,
h) a prevencióval összefüggő, edukációs ismeretek,
i) a farmakoterápia menedzsment dokumentálása,
j) gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok (vércukor,
koleszterin meghatározás, csontsűrűség vizsgálat, a bőr típusának és hidratáltságának
meghatározása stb.),
k) műszerek és módszerek kalibrálása, validálása,
l) kommunikációs ismeretek.
1.2.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei:
–
1.3. Gyógyszerkészítés
1.3.1. Képzési idő: 36 hónap
1.3.2. Képzési program:
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1.3.2.1. 12 hó törzsképzési program: közforgalmú gyógyszertári gyakorlat, amely idő alatt
elméleti képzés a következő területeken:
a)
a közforgalmú gyógyszerellátás alapjai, tevékenységi körök a közforgalmú
gyógyszertárakban,
b)
a gyógyszerpolitika alapjai, a gyógyszerügyi szakigazgatás feladatai,
c)
a gyógyszerügy finanszírozása, támogatáspolitikai alapok,
d)
a gyógyszertári gazdálkodás alapjai,
e)
jogi alapismeretek,
f)
népegészségügyi és prevenciós ismeretek,
g)
kommunikációs alapok, a beteg-együttműködés,
h)
a gyógyszertári minőségbiztosítás alapjai, farmakovigilancia,
i)
vezetési alapismeretek
1.3.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés: magisztrális gyógyszerkészítést folytató közforgalmú
gyógyszertárban, tutor irányítása mellett, ebben elméleti képzés az alábbi területeken:
a)
a korszerű gyógyszertechnológia feladatai,
b)
gyógyszerformák és technológiai műveletek fejlesztése,
c)
stabilitás, biofarmácia, farmakokinetika,
d)
terápiás rendszerek (szabályozott gyógyszerleadás),
e)
interakciók,
f)
egyénre szabott magisztrális összetételek előállítása,
g)
kozmetikai készítmények fejlesztése és előállítása,
h)
bőrgyógyászati és kozmetikai alapismeretek,
i)
az egyes gyógyszerformák készítésének farmakológiai vonatkozásai
1.3.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei:
–
1.4. Gyógyszertári minőségbiztosítás
1.4.1. Képzési idő: 36 hónap
1.4.2. Képzési program:
1.4.2.1. 12 hó törzsképzési program: közforgalmú gyógyszertári gyakorlat, amely idő alatt
elméleti képzés a következő területeken:
a) a közforgalmú gyógyszerellátás alapjai, tevékenységi körök a közforgalmú
gyógyszertárakban,
b) a gyógyszerpolitika alapjai, a gyógyszerügyi szakigazgatás feladatai,
c) a gyógyszerügy finanszírozása, támogatáspolitikai alapok,
d) a gyógyszertári gazdálkodás alapjai,
e) jogi alapismeretek,
f) népegészségügyi és prevenciós ismeretek,
g) kommunikációs alapok, a beteg-együttműködés,
h) a gyógyszertári minőségbiztosítás alapjai, farmakovigilancia,
i) vezetési alapismeretek
1.4.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés minőségbiztosítási rendszerrel rendelkező közforgalmú
gyógyszertárban, tutor irányítása mellett, ebben elméleti képzés az alábbi területeken:
a) minőségbiztosítási alapok, rendszerek, minőségfejlesztési módszerek és technikák,
b) minőségügyi rendszerek az egészségügyben és a gyógyszerügyben,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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a helyes gyógyszertári gyakorlat (GPP) elvei és feladatai,
a gyógyszertár belső minőségügyi rendszere,
a gyógyszertári munkafolyamatok minőségbiztosítása,
a receptúrai gyógyszerkészítés minőségbiztosítása,
az expediálás minőségbiztosítása,
a rendelés, áruátvétel, készletgazdálkodás, raktározás, impleálás stb.
minőségbiztosítása,
dokumentáció

1.4.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei:
–
1.5. Fitoterápia
1.5.1. Képzési idő: 36 hónap
1.5.2. Képzési program:
1.5.2.1. 12 hó törzsképzési program: közforgalmú gyógyszertári gyakorlat, amely idő alatt
elméleti képzés a következő területeken:
a) a közforgalmú gyógyszerellátás alapjai, tevékenységi körök a közforgalmú
gyógyszertárakban,
b) a gyógyszerpolitika alapjai, a gyógyszerügyi szakigazgatás feladatai,
c) a gyógyszerügy finanszírozása, támogatáspolitikai alapok,
d) a gyógyszertári gazdálkodás alapjai,
e) jogi alapismeretek,
f) népegészségügyi és prevenciós ismeretek,
g) kommunikációs alapok, a beteg-együttműködés,
h) a gyógyszertári minőségbiztosítás alapjai, farmakovigilancia,
i) vezetési alapismeretek
1.5.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés: közforgalmú gyógyszertárban, tutor irányítása mellett,
ebben elméleti képzés az alábbi területeken:
a) a farmakognózia aktuális kérdései, fitokémia, fitoanalitika, fitotechnológia,
b) természetes gyógymódok és a fitoterápia alapjai,
c) a gyógynövények és növényi hatóanyagok farmakológiája és terápiája,
d) fitoterápiás készítmények,
e) mérgező növények, növényi mérgezések,
f) étrendkiegészítők
1.5.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei:
–
1.6. Gyógyszerügyi szakigazgatás
1.6.1. Képzési idő: 36 hónap
1.6.2. Képzési program:
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1.6.2.1. 12 hó törzsképzési program: közforgalmú gyógyszertári gyakorlat (a gyógyszerellátás
oktatási, ellátási, felügyeleti szerveinél, intézményeinél), amely idő alatt elméleti képzés a következő
területeken:
a) a közforgalmú gyógyszerellátás alapjai, tevékenységi körök a közforgalmú
gyógyszertárakban,
b) a gyógyszerpolitika alapjai, a gyógyszerügyi szakigazgatás feladatai,
c) a gyógyszerügy finanszírozása, támogatáspolitikai alapok,
d) a gyógyszertári gazdálkodás alapjai,
e) jogi alapismeretek,
f) népegészségügyi és prevenciós ismeretek,
g) kommunikációs alapok, a beteg-együttműködés,
h) a gyógyszertári minőségbiztosítás alapjai, farmakovigilancia,
i) vezetési alapismeretek
1.6.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés: a gyógyszerellátás oktatási, ellátási, felügyeleti szerveinél,
intézményeinél, tutor irányítása mellett, ebben elméleti képzés az alábbi területeken:
a)
egészség- és gyógyszerpolitikai alapok,
b)
a magyar egészségügy és gyógyszerügy felépítése, szervezete, intézményei,
jogi szabályozása,
c)
a gyógyszeripar és a gyógyszer-kereskedelem szervezete, működése, jogi
szabályozása,
d)
a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének szabályozása,
e)
a gyógyszerellátás pénzügyi ismeretei, jogi, munkajogi ismeretek,
f)
népegészségtan, prevenció,
g)
közigazgatási alapismeretek,
h)
igazgatási és hatósági jogkörök és feladatkörök az egészségügyben és a
gyógyszerellátásban,
i)
szervezési, vezetési ismeretek, gazdasági vállalkozási ismeretek, pszichológiai,
szociológiai ismeretek
1.6.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei:
–
1.7. Farmakológia, farmakoterápia
1.7.1. Képzési idő: 36 hónap
1.7.2. Képzési program:
1.7.2.1. 24 hó törzsképzési program: közforgalmú gyógyszertári gyakorlat, amely idő alatt
elméleti képzés a következő területeken:
a) a közforgalmú gyógyszerellátás alapjai, tevékenységi körök a közforgalmú
gyógyszertárakban,
b) a gyógyszerpolitika alapjai, a gyógyszerügyi szakigazgatás feladatai,
c) a gyógyszerügy finanszírozása, támogatáspolitikai alapok,
d) a gyógyszertári gazdálkodás alapjai,
e) jogi alapismeretek,
f) népegészségügyi és prevenciós ismeretek,
g) kommunikációs alapok, a beteg-együttműködés,
h) a gyógyszertári minőségbiztosítás alapjai, farmakovigilancia,
i) vezetési alapismeretek
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1.7.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés: közforgalmú gyógyszertárban, tutor irányítása mellett,
ebben elméleti képzés az alábbi területeken:
a)
korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek a farmakológiában,
b)
multidiszciplináris farmakológia (a belgyógyászat, geriátria, csecsemőgyermekgyógyászat, reumatológia, neurológia-pszichiátria, urológia,
bőrgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat, szemészet, fül-orr-gégészet,
hematológia-onkológia, infektológia-immunológia területén),
c)
gyógyszeres terápiák klinikai szempontú menedzselése,
d)
toxikológiai ismeretek,
e)
a gyógyszeres terápia korszerű megoldásai,
f)
a gyógyszerészi gondozás jogi vonatkozásai,
g)
alkalmazott farmakoterápia, esettanulmányok.

1.7.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei:
–
2. KÓRHÁZI-KLINIKAI SZAKGYÓGYSZERÉSZET SZAKTERÜLET
2.1. Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet
2.1.1. Képzési idő: 36 hónap
2.1.2. Képzési program:
2.1.2.1. 12 hó törzsképzési (elméleti és gyakorlati) program: intézeti gyógyszertári gyakorlat, amely
idő alatt elméleti képzés az alábbi területeken:
a) A kórházi gyógyszerellátás jellemzői
b) A fekvőbeteg ellátás finanszírozási kérdései
c) Gyógyszerkiadás: a gyógyszertár kapcsolata a kórház osztályaival, gyógyszer expedíció
rendje
d) Kórházi gyógyszer cikktörzs jellegzetességei
e) Általános és speciális gyógyszerkészítési feladatok
f) Minőségbiztosítási rendszer
g) Kórházi információs és informatikai rendszerek
2.1.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés: intézeti gyógyszertárban tutor irányítása mellett, ebben
elméleti képzés az alábbi területeken:
a) 12 hó Gyógyszerellátás és információ
b) 6 hó Gyógyszerkészítés és ellenőrzés
c) 6 hó Terápiás konzultáció/farmakovigilancia
2.1.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei:
a) a szakmai gyakorlat teljesítése akkreditált képzőhelyen
b) részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett törzsképzési-, speciális
szakvizsgára felkészítő tanfolyamokon
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2.2. Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet
2.2.1. Képzési idő: 58 hónap
2.2.2. Képzési program:
2.2.2.1. 24 hó törzsképzési program: intézeti gyógyszertári gyakorlat az alábbi területeken:
a) 12 hó kórházi gyógyszerészi törzsképzés
b) 12 hó klinikai biokémiai gyakorlat, amely idő alatt gyakorlati és elméleti képzés az alábbi
területeken:
ba) 6 hó klinikai kémia
bb) 2 hó gyógyszerszint meghatározás, toxikológia
bc) 2 hó kromatográfia, tömegspektrometria
bd) 2 hó endokrinológiai diagnosztika
2.2.2.2. 34 hó szakgyakorlati képzés:
a) 6 hó haematológia, haematoserológia, transzfúziológia
b) 6 hó klinikai mikrobiológia
c) 4 hó immunológiai gyakorlat
d) 12 hó tudományos képzési program
e) 4 hó elektív speciális képzés
f) 2 hó tanfolyamok
2.2.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei:
a) a szakmai gyakorlat teljesítése akkreditált képzőhelyen
b) részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett törzsképzési-, speciális
szakvizsgára felkészítő tanfolyamokon

2.3. Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi gyógyszerészet
2.3.1. Képzési idő: 60 hónap
2.3.2. Képzési program:
2.3.2.1. 24 hó törzsképzési program:
a) 12 hó kórházi gyógyszerészi törzsképzés
b) 12 hó mikrobiológiai alapképzés:
ba) 1 hó táptalajkonyhai gyakorlat
bb) 6 hó bakteriológia
bc) 3 hó virológiai diagnosztika
bd) 1 hó parazitológiai diagnosztika
be) 1 hó mikológiai diagnosztika
2.3.2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a) 6 hó általános bakteriológia
b) 3 hó járványügyi bakteriológia
c) 3 hó klinikai/járványügyi virológiai diagnosztika
d) 3 hó klinikai/járványügyi parazitológiai diagnosztika
e) 3 hó klinikai/járványügyi mycológiai diagnosztika
f) 1 hó mikrobakteriológiai diagnosztika
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2 hó infekciós kórképek molekuláris diagnosztikája
2 hó molekuláris módszerek járványok felderítésében
1 hó gyakorlat az Országos Epidemiológiai Központban
12 hó speciális, mikrobiológiai területhez illeszkedő tudományos tevékenység
beszámítható a szakképzésbe

2.3.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei:
Szakgyakorlati időszakban kötelező tanfolyamok elvégzése az egyetemek grémium-vezetői
és az egészségügyi szakmai kollégium Klinikai és járványügyi mikrobiológiai tagozata által jóváhagyott,
egyeztetett tematika szerint.

3. IPARI SZAKGYÓGYSZERÉSZET SZAKTERÜLET
3.1. Gyógyszertechnológia
3.1.1. Képzési idő: 36 hónap
3.1.2. Képzési program:
3.1.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:
a) Általános ipari gyógyszerészeti ismeretek
b) Innováció és iparjogvédelem
c) A gyógyszerfejlesztés fázisai
d) Originális és generikus kutatás-fejlesztés
e) Innovatív gyógyszertechnológiájú készítmények fejlesztése
f) Hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere
g) Léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek
h) Minőség-ellenőrzés
i) Minőségbiztosítás és minőségirányítás
j) Validálás és folyamatellenőrzés
k) Gyógyszerengedélyezés
l) Farmakovigilancia
3.1.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:
a) gyógyszertechnológiai alapműveletek
b) általános fejlesztés és CMC ismeretek
c) preformulálás
d) összetétel és gyártástechnológia fejlesztése
e) biofarmáciai vizsgálatok és analitikai fejlesztés
f) gyártóüzem, léptéknövelés
g) gyógyszerformák és készítmények előállítása, gyártásközi ellenőrzése
h) minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás
i) validálás és statisztikai folyamatellenőrzés
j) gyógyszerengedélyezés
k) kötelező tanfolyamok, elemei: Biofarmácia és farmakokinetika, szilárd anyagok
jellemzése, anyagvizsgáló módszerek, preformulálás, formulálás, segédanyagok és
funkcióik, összetétel és gyártástechnológiai fejlesztés, tervezett minőség, kritikus
gyártási
paraméterek,
minőség-ellenőrzés,
gyógyszerstabilitás,
csomagolástechnológia, innovatív technológiák, léptéknövelés, kísérlettervezés,
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folyamat-optimalizálás, gyógyszerforma vizsgálatok, gyártásközi ellenőrzés és PAT,
validálás és folyamatellenőrzés, GMP, GAMP.
3.1.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a) Részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon.
b) A szakgyakorlati idő alatt az előírt számú gyártási tétel teljesítése.

3.2. Gyógyszerellenőrzés
3.2.1. Képzési idő: 36 hónap
3.2.2. Képzési program:
3.2.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:
a) Általános ipari gyógyszerészeti ismeretek
b) Innováció és iparjogvédelem
c) A gyógyszerfejlesztés fázisai
d) Originális és generikus kutatás-fejlesztés
e) Innovatív gyógyszertechnológiájú készítmények fejlesztése
f) Hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere
g) Léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek
h) Minőség-ellenőrzés
i) Minőségbiztosítás és minőségirányítás
j) Validálás és folyamatellenőrzés
k) Gyógyszertörzskönyvezés
l) Farmakovigilancia
3.2.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:
a) általános minőség-ellenőrzés és irányelvei
b) gyógyszeranalitikai vizsgálatok
c) hatóanyag minőségi ellenőrzése
d) készítmény minőségi ellenőrzése
e) validálás, tervek és jelentések
f) gyártóüzem
g) gyógyszerengedélyezési adatszolgáltatás
h) kötelező tanfolyamok, elemei: Gyógyszerminőség, szabványok és gyógyszerkönyvek,
minőség-ellenőrzés,
minőségbiztosítás,
minőségirányítás,
minőségbiztosítási
rendszerek (GxP, ISO), GMP, GLP, gyógyszeranalitika, mikrobiológiai ellenőrzés,
bioanalitika, fizikai kémiai jellemzés, szilárd anyagok jellemzése, anyagvizsgáló
módszerek, gyógyszerforma vizsgálatok, gyártásközi ellenőrzés és PAT, validálás és
folyamatellenőrzés, jogszabályok és irányelvek, adatkezelés, mérési eredmények
kiértékelése, gyógyszerstabilitás vizsgálata.
3.2.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a) részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon
a szakgyakorlati idő alatt előírt számú validálási feladat teljesítése.
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3.3. Minőségbiztosítás
3.3.1. Képzési idő: 36 hónap
3.3.2. Képzési program:
3.3.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:
a) Általános ipari gyógyszerészeti ismeretek
b) Innováció és iparjogvédelem
c) A gyógyszerfejlesztés fázisai
d) Originális és generikus kutatás-fejlesztés
e) Innovatív gyógyszertechnológiájú készítmények fejlesztése
f) Hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere
g) Léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek
h) Minőség-ellenőrzés
i) Minőségbiztosítás és minőségirányítás
j) Validálás és folyamatellenőrzés
k) Gyógyszerengedélyezés
l) Farmakovigilancia
3.3.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:
a) minőség-ellenőrzés
b) gyártóüzem
c) gyógyszerengedélyezés
d) kötelező tanfolyamok, elemei: Gyógyszerminőség, szabványok és gyógyszerkönyvek,
minőség-ellenőrzés,
minőségbiztosítás,
minőségirányítás,
minőségbiztosítási
rendszerek (GxP, ISO), GMP, GLP, GCP, GDP, dokumentáció, Qualified person szerepe,
oktatás-képzés-továbbképzés, gyógyszerellenőrzés, gyártásközi ellenőrzés és PAT,
validálás és folyamatellenőrzés, jogszabályok és irányelvek, adatkezelés, mérési
eredmények kiértékelése, gyógyszerstabilitás vizsgálata.
3.3.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a) részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon
b) a szakgyakorlati idő alatt előírt számú validálási feladat teljesítése.

3.4. Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia
3.4.1. Képzési idő: 36 hónap
3.4.2. Képzési program:
3.4.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:
a) Általános ipari gyógyszerészeti ismeretek
b) Innováció és iparjogvédelem
c) A gyógyszerfejlesztés fázisai
d) Originális és generikus kutatás-fejlesztés
e) Innovatív gyógyszertechnológiájú készítmények fejlesztése
f) Hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere
g) Léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek
h) Minőség-ellenőrzés
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Minőségbiztosítás és minőségirányítás
Validálás és folyamatellenőrzés
Gyógyszerengedélyezés
Farmakovigilancia

3.4.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:
a) experimentális farmakológia
b) farmakodinámia
c) farmakoterápia
d) farmakokinetika és metabolizmus, ADME, ADMEtox
e) farmakogenomika és farmakogenetika
f) gyógyszerbiztonsági vizsgálatok, toxikológia
g) preklinikai gyógyszervizsgálatok
h) klinikai farmakológia
i) klinikai vizsgálat monitorozás
j) kötelező tanfolyamok elemei: Szerkezet és hatás összefüggései, Helyes Laboratóriumi
Gyakorlat (GLP), Helyes Klinikai Gyakorlat (GCP), klinikai gyógyszervizsgálatok fázisai,
biológiai hasznosíthatóság és bioekvivalencia, bioszimilaritás, klinikai vizsgálatok
szabályozása és engedélyezése, vizsgálati protokollok, farmakovigilancia, statisztika
(vizsgálat tervezés/eredmények kiértékelése), törzskönyvezési adatszolgáltatás.
3.4.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon.

3.5. Gyógyszer-engedélyezés
3.5.1. Képzési idő: 36 hónap
3.5.2. Képzési program:
3.5.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:
a) Általános ipari gyógyszerészeti ismeretek
b) Innováció és iparjogvédelem
c) A gyógyszerfejlesztés fázisai
d) Originális és generikus kutatás-fejlesztés
e) Innovatív gyógyszertechnológiájú készítmények fejlesztése
f) Hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere
g) Léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek
h) Minőség-ellenőrzés
i) Minőségbiztosítás és minőségirányítás
j) Validálás és folyamatellenőrzés
k) Gyógyszerengedélyezés
l) Farmakovigilancia
3.5.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:
a) hatósági gyógyszerszabályozás és felügyelet, jogi ismeretek
b) forgalomba hozatali engedélyezés és jogosultság
c) gyógyszerengedélyezési eljárások (EU és nem-EU)
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gyógyszerengedélyezési dokumentáció (Module 1-5) követelményei és adatszolgáltatás
gyógyszerengedélyezési stratégiák
módosítások, megújítás, törlés
különleges készítmények
inspekciók
kötelező tanfolyamok, elemei: Gyógyszerminőség, szabványok és gyógyszerkönyvek,
minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás, minőségbiztosítási rendszerek
(GxP, ISO), GMP, GLP, GCP, gyógyszerellenőrzés, gyógyszerészeti fejlesztés, biofarmácia,
klinikai gyógyszerkutatás, farmakovigilancia, gyógyszerengedélyezési adatszolgáltatás.

3.5.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon.

3.6. Farmakovigilancia
3.6.1. Képzési idő: 36 hónap
3.6.2. Képzési program:
3.6.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:
a) Általános ipari gyógyszerészeti ismeretek
b) Innováció és iparjogvédelem
c) A gyógyszerfejlesztés fázisai
d) Originális és generikus kutatás-fejlesztés
e) Innovatív gyógyszertechnológiájú készítmények fejlesztése
f) Hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere
g) Léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek
h) Minőség-ellenőrzés
i) Minőségbiztosítás és minőségirányítás
j) Validálás és folyamatellenőrzés
k) Gyógyszerengedélyezés
l) Farmakovigilancia
3.6.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:
a) általános farmakovigilancia alapképzés
b) gyógyszerbiztonsági feladatok a forgalmazás során
c) Helyes Farmakovigilancia Gyakorlat
d) kötelező tanfolyamok, elemei: Farmakológia és mellékhatás felismerés, biztonság, előnykockázat értékelés, pre-marketing klinikai vizsgálatok, gyógyszerengedélyezés, krízis
menedzsment és kommunikáció, farmakovigilancia minőségbiztosítási rendszer felépítése,
mellékhatás bejelentések, források, kommunikációs csatornák, egyedi esetértékelés,
utánkövetés, összefoglaló és elektronikus jelentés, EudraVigilance rendszer, klinikai
vizsgálatok
gyógyszerbiztonsági
szempontjai,
kockázatkezelési
terv
részei,
minőségbiztosítás képzés, audit, dokumentáció, inspekció.
3.6.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon.
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3.7. Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia
3.7.1. Képzési idő: 36 hónap
3.7.2. Képzési program:
3.7.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:
a) Általános ipari gyógyszerészeti ismeretek
b) Innováció és iparjogvédelem
c) A gyógyszerfejlesztés fázisai
d) Originális és generikus kutatás-fejlesztés
e) Innovatív gyógyszertechnológiájú készítmények fejlesztése
f) Hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere
g) Léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek
h) Minőség-ellenőrzés
i) Minőségbiztosítás és minőségirányítás
j) Validálás és folyamatellenőrzés
k) Gyógyszerengedélyezés
l) Farmakovigilancia
3.7.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:
a) szintetikus szerves kémia és preparatív gyógyszerkémia
b) szerkezetvizsgálat, elválasztástechnikai és analitikai ismeretek
c) racionális gyógyszertervezési módszerek
d) vezérmolekula azonosítás, optimálás, szerkezet-hatás összefüggések
e) gyógyszerkutatási programban való részvétel
f) kötelező tanfolyamok, elemei: Szerkezetvizsgáló módszerek, NMR, gyógyszeranalitika,
molekuláris célpont azonosítás, farmakokinetikai és ADMEtox vizsgálatok, bioanalitika,
bioinformatika, gyógyszertervezés, fizikai-kémiai jellemzés.
3.7.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon.

3.8. Növényi alapú szerek fejlesztése és előállítása, farmakognózia
3.8.1. Képzési idő: 36 hónap
3.8.2. Képzési program:
3.8.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:
a) Általános ipari gyógyszerészeti ismeretek
b) Innováció és iparjogvédelem
c) A gyógyszerfejlesztés fázisai
d) Originális és generikus kutatás-fejlesztés
e) Innovatív gyógyszertechnológiájú készítmények fejlesztése
f) Hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere
g) Léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek
h) Minőség-ellenőrzés
i) Minőségbiztosítás és minőségirányítás
j) Validálás és folyamatellenőrzés
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k) Gyógyszerengedélyezés
l) Farmakovigilancia
3.8.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:
a) farmakognózia
b) fitotechnológia
c) fitokémia és fitoanalitika
d) fitoterápia
e) minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás
f) kötelező tanfolyamok, elemei: Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, biotechnológia,
növényi alapú szerek engedélyezése, mérgező növények és növényi mérgezések, kivonási
technológiák, léptéknövelés, folyamat optimalizálás, gyártásközi ellenőrzés és PAT,
validálás és folyamatellenőrzés, GMP.
3.8.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon.

3.9. Biológiai gyógyszerek fejlesztése és előállítása, gyógyszer-biotechnológia
3.9.1. Képzési idő: 36 hónap
3.9.2. Képzési program:
3.9.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:
a) Általános ipari gyógyszerészeti ismeretek
b) Innováció és iparjogvédelem
c) A gyógyszerfejlesztés fázisai
d) Originális és generikus kutatás-fejlesztés
e) Innovatív gyógyszertechnológiájú készítmények fejlesztése
f) Hatóanyag és készítmény gyártás, a gyártás feltételrendszere
g) Léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek
h) Minőség-ellenőrzés
i) Minőségbiztosítás és minőségirányítás
j) Validálás és folyamatellenőrzés
k) Gyógyszerengedélyezés
l) Farmakovigilancia
3.9.2.2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:
általános fejlesztés és CMC ismeretek
gyógyszerészi biotechnológia
bioanalitika
immunogenicitás
biotechnológiai gyártóüzem
minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás
biologikumok és bioszimiláris gyógyszerek fejlesztéséhez szükséges klinikai vizsgálatok
kötelező tanfolyamok, elemei: Biofarmácia és farmakokinetika, biológiai eredetű
gyógyszerek típusai, immunológiai gyógyszerek, emberi vérből és emberi plazmából
származó gyógyszerek, biotechnológiai úton kifejlesztett gyógyszerek, fejlett terápiás
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gyógyszerek, rekombináns technológia, oligonukleotidok, hibridom és monoklonális
ellenanyag módszerek, bioszimilárisok és generikus gyógyszerek, preformulálás,
formulálás, minőség-ellenőrzés, gyógyszerstabilitás, innovatív és molekuláris
gyógyszertechnológia,
léptéknövelés,
gyártásközi
ellenőrzés,
validálás
és
folyamatellenőrzés, GMP, biológiai egyenértékűség és hasonlóság.
3.9.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon.

3.10. Radiogyógyszerészet
3.10.1. Képzési idő: 36 hónap
3.10.2. Képzési program:
3.10.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:
a) Általános ipari gyógyszerészeti ismeretek
b) Innováció és iparjogvédelem
c) A gyógyszerfejlesztés fázisai
d) Originális és generikus kutatás-fejlesztés
e) Innovatív gyógyszertechnológiájú készítmények fejlesztése
f) Hatóanyag és készítmény gyártás, a gyártás feltételrendszere
g) Léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek
h) Minőség-ellenőrzés
i) Minőségbiztosítás és minőségirányítás
j) Validálás és folyamatellenőrzés
k) Gyógyszerengedélyezés
l) Farmakovigilancia
3.10.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:
a) diagnosztikai és terápiás radioaktív gyógyszerek általános ismeretei
b) sugárfizika alapjai
c) sugárvédelem és sugárbiológia
d) radiokémia
e) radiofarmakológia
f) radioizotópok és jelzett vegyületek kutatása és fejlesztése
g) radiogyógyszerek előállítása és minőségellenőrzése
h) minőségbiztosítás és dokumentáció
i) Helyes Radiogyógyszerészeti Gyakorlat (GRPP)
j) kötelező tanfolyamok, elemei: nukleáris medicina, sugárvédelem, sugárterápia, izotópdiagnosztika (hagyományos izotóp és PET/CT), radioképalkotó diagnosztika,
minőségbiztosítás (ISO, GMP, GRPP), formulálás, parenterális készítmények technológiája,
aszeptikus gyártás és sterilezés, gyártás és folyamatellenőrzés, gyógyszerstabilitás.
3.10.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon.
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6. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

Szakgyógyszerészi ráépített képzési programok
1. ONKOLÓGIAI GYÓGYSZERÉSZET
1.1. Képzés belépési feltétele: kórházi-klinikai gyógyszerészi szakvizsga
1.2. Képzési idő: 24 hó
1.3.Képzési program
a) 12 hó citosztatikus infúzió készítési gyakorlat
b) 12 hó onkológiai fekvőbeteg-osztályos gyakorlat
1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a) a szakmai gyakorlat teljesítése akkreditált képzőhelyen
b) részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett speciális szakvizsgára felkészítő
tanfolyamokon
2. INFEKTOLÓGIAI GYÓGYSZERÉSZET
2.1. Képzés belépési feltétele: kórházi-klinikai gyógyszerészi szakvizsga
2.2. Képzési idő: 24 hó
2.3. Képzési program:
a) 6 hó Akut és krónikus bakteriális fertőzések terápiája – Belgyógyászati gyakorlat
b) 6 hó Sebészeti osztályos gyakorlat
c) 2 hó Invazív mycosisok terápiája – Hematológiai osztály
d) 2 hó Krónikus vírus fertőzések terápiája – Hepatológiai osztály
e) 6 hó Gyermekek antiinfektív kezelése – Gyermek-osztály
f) 2 hó TDM – klinikai mikrobiológiai labor gyakorlat
g) a képzési program ideje alatt az adott osztály speciális terápiás profiljának, hivatalos kezelési
protokolljainak megismerése
2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a) a szakmai gyakorlat teljesítése akkreditált képzőhelyen
b) részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett speciális szakvizsgára felkészítő
tanfolyamokon
c) esettanulmányok készítése (legalább 10)
3. PEDIÁTRIAI GYÓGYSZERÉSZET
3.1. Képzés belépési feltétele: kórházi-klinikai gyógyszerészi szakvizsga
3.2. Képzési idő: 24 hó
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3.3. Képzési program:
a) 3 hó neonatalis intenzív centrumban
b) 12 hó általános gyermekgyógyászati osztályon
c) 3 hó gyermek-infektológiai intenzív osztály
d) 6 hó gyermek hemato-onkológiai osztály
e) a képzési program ideje alatt az adott osztály speciális terápiás profiljának, hivatalos kezelési
protokolljainak megismerése
3.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a) a szakmai gyakorlat teljesítése akkreditált képzőhelyen
b) részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett speciális szakvizsgára felkészítő
tanfolyamokon
c) esettanulmányok készítése (legalább 10)
4. GYÓGYSZER-INFORMÁCIÓ ÉS TERÁPIÁS TANÁCSADÁS
4.1. Képzés belépési feltétele: kórházi-klinikai gyógyszerészi szakvizsga
4.2. Képzési idő: 24 hó
4.3. Képzési program:
a) 12 hó gyógyszerinformációs központ
b) 6 hó betegágy melletti tájékoztatás
c) 6 hó beteg-elbocsátási információ
4.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a) a szakmai gyakorlat teljesítése akkreditált képzőhelyen
b) részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett speciális szakvizsgára felkészítő
tanfolyamokon
c) esettanulmányok készítése (legalább 24)

5. PARENTERÁLIS GYÓGYSZERELÉS
5.1. Képzés belépési feltétele: kórházi-klinikai gyógyszerészi szakvizsga
5.2. Képzési idő: 24 hó
5.3. Képzési program:
a) 12 hó alapinfúzió készítő laboratórium
b) 12 hó keverékinfúzió készítés
5.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a) a szakmai gyakorlat teljesítése akkreditált képzőhelyen
b) részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett speciális szakvizsgára felkészítő
tanfolyamokon
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6. TOXIKOLÓGIA
6.1. Képzés belépési feltétele:
a) Kórházi-klinikai gyógyszerészi szakvizsga
b) Klinikai laboratóriumi gyógyszerészi szakvizsga
6.2. Képzési idő: 24 hó
6.3. Képzési program:
a) 12 hó toxikológiai laboratórium
b) 12 hó toxikológiai osztály
6.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a) a szakmai gyakorlat teljesítése akkreditált képzőhelyen
b) részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett speciális szakvizsgára felkészítő
tanfolyamokon

7. KLINIKAI RADIOGYÓGYSZERÉSZET
7.1. Képzés belépési feltétele: kórházi-klinikai gyógyszerészi szakvizsga
7.2. Képzési idő: 24 hó
7.3. Képzési program: 24 hó nukleáris farmakon készítő laboratórium
7.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a) a szakmai gyakorlat teljesítése akkreditált képzőhelyen
b) részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett speciális szakvizsgára felkészítő
tanfolyamokon (izotóp alaptanfolyam, átfogó sugárvédelmi tanfolyam)

MAGYAR KÖZLÖNY

•

20019

2012. évi 120. szám

7. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

A
1.

2.

A 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet
7. számú melléklete szerinti
megszerzett szakgyógyszerészi
szakképesítések
Gyógyszertechnológia

3.
4.

Gyógyszerellenőrzés
Gyógyszerhatástan

5.
6.
7.

Gyógyszerkémia
Társadalomgyógyszerészet
Farmakognózia és fitoterápia

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klinikai laboratóriumi diagnosztika
Gyógyszerellátási gyógyszerészet
Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás
Radiogyógyszerészet
Kórházi gyógyszerészet
Klinikai gyógyszerészet
Minőségbiztosítás

B
E rendelet szerint megszerezhető
szakképesítés

Gyógyszertechnológia,
Gyógyszerkészítés
Gyógyszerellenőrzés
Farmakológia, farmakoterápia
Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás,
farmakológia
Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia
Gyógyszerügyi szakigazgatás
Fitoterápia, Növényi alapú szerek fejlesztése és
előállítása, farmakognózia
Klinikai laboratóriumi szakgyógyszerész
Gyógyszertárvezetés-üzemeltetés
Gyógyszerügyi szakigazgatás
Radiogyógyszerészet
Kórházi-klinkai szakgyógyszerész
Kórházi-klinikai szakgyógyszerész
Minőségbiztosítás
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8. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

Szakpszichológusi alap szakképzési programok
1. FELNŐTT KLINIKAI ÉS MENTÁLHIGIÉNIAI SZAKPSZICHOLÓGIA

1.1. Képzés belépési feltétele
a) egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,
b) pszichológia MA,
c) egészségpszichológia MSc
1.2. Képzési idő: 48 hó
1.3. Képzési program: 48 hó szakképzés, ebben:
a) képzőhelyi klinikai pszichodiagnosztikai gyakorlat
b) hivatás-személyiség fejlesztő gyakorlat
c) klinikai pszichológiai szupervízió
d) alap-pszichoterápiás gyakorlat
e) patopszichológia gyakorlat pszichiátriai ellátási helyen
f) klinikai pszichológiai szakgyakorlat a medicina szakágaiban alkalmazott pszichológia területén
g) pszichoterápiás szupervízió
h) 6 szemeszter elméleti képzés meghatározott témakörökből
ha) egészség-promóció, egészségkárosító viselkedés, stressz-elméletek
hb) pszichopatológia, patopszichológia, idegtudományi alapismeretek
hc) klinikai pszichodiagnosztika, kutatás módszertan
hd) pszichoterápia: propedeutikai fázis, személyközpontú módszerek
he) kognitív viselkedésterápia
hf) bizonyítékokon alapuló egészségpszichológiai és pszichoterápiás módszerek
1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–

2. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KLINIKAI ÉS MENTÁLHIGIÉNIAI SZAKPSZICHOLÓGIA
2.1. Képzés belépési feltétele
a) egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,
b) pszichológia MA,
c) egészségpszichológia MSc

2.2. Képzési idő: 48 hó
2.3. Képzési program: 48 hó szakképzés, ebben:
a) képzőhelyi gyermek klinikai pszichodiagnosztikai gyakorlat
b) klinikai pszichológiai szupervízió
c) alap-pszichoterápiás gyakorlat
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d) patopszichológia gyakorlat gyermek pszichiátriai ellátási helyen
e) klinikai pszichológiai szakgyakorlat a medicina gyermek szakágaiban alkalmazott
pszichológia területén
f) gyermek-pszichoterápiás szupervízió
g) 6 szemeszter elméleti képzés meghatározott témakörökből
ga) egészség-promóció, egészségkárosító viselkedés, stressz-elméletek
gb) pszichopatológia, patopszichológia, idegtudományi alapismeretek
gc) gyermek klinikai pszichodiagnosztika
gd) pszichoterápia: propedeutikai fázis, személyközpontú módszerek
ge) kognitív viselkedésterápia
gf) bizonyítékokon alapuló egészségpszichológiai és pszichoterápiás módszerek
gyermek- és ifjúkorban
2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–

3. NEUROPSZICHOLÓGIAI SZAKPSZICHOLÓGIA
3.1. Képzés belépési feltétele
a) egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,
b) pszichológia MA,
c) egészségpszichológia MSc
3.2. Képzési idő: 48 hó
3.3. Képzési program: 48 hó szakképzés, ebben:
a)
Patopszichológia gyakorlat pszichiátriai ellátási helyen
b)
Képzőhelyi klinikai pszichodiagnosztikai gyakorlat
c)
Alappszichoterápiás gyakorlat
d)
Klinikai pszichológiai szupervízió
e)
Neuropszichológia szakgyakorlat meghatározott képzőhelyeken
f)
6 szemeszter elméleti képzés meghatározott témakörökből:
fa) Pszichopatológia, patopszichológia, idegtudományi alapismeretek
fb) Klinikai pszichodiagnosztika, kutatásmódszertan
fc) Pszichoterápia, propedeutikai fázis
fd) Neuropszichológiai vizsgáló eljárások
fe) Neuropszichológiai funkcióanalízis
ff) Fejlődés neuropszichológia
fg) Neuropszichológiai terápia
3.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–
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4. ALKALMAZOTT EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIAI SZAKPSZICHOLÓGIA
4.1. Képzés belépési feltétele
a) egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,
b) pszichológia MA,
4.2. Képzési idő: 36 hó
4.3. Képzési program: 36 hó szakképzés, ebben:
a) klinikai gyakorlatok:
aa) alapellátási (háziorvosi) gyakorlat
ab) konzervatív ellátási gyakorlat (belgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat,
gyermekgyógyászat, bőrgyógyászat)
ac) sebészeti és intenzív ellátási gyakorlat (sebészet, reumatológia, traumatológia,
onkológia, intenzív terápia, transzplantációs sebészet)
ad) rehabilitációs gyakorlat (szív- és érrendszeri, légzőszervi, onkológia, mozgásszervi
rehabilitáció, geriátria)
ae) büntetésvégrehajtás területén
af) készségfejlesztő tréningmódszerek
b) kötelező tanfolyamok:
ba) Orvosi és egészségpszichológia irányzatai, modelljei
bb) Klinikai egészségpszichológia
bc) Stresszelméletek, pszichoneuroimmunológia
bd) Bevezetés a klinikai orvostudományba
be) Kognitív folyamatok és az egészség, kognitív viselkedésterápia
bf) Pszichoszomatika
bg) Orvosilag nem magyarázott tünetek pszichológiája
bh) Egészségfejlesztés elmélete, prevenciós módszerek
bi) Közösségi, munkahelyi és iskolai egészségpszichológia, benne: készségfejlesztő
tréningmódszerek
bj) Népegészségügyi ismeretek
bk) Etika
bl) Pszichometria és kutatásmódszertan
bm)Egészségszociológia
bn) Környezetpszichológia és egészségmagatartás
bo) Konzultációs és kapcsolati pszichiátria
4.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a)
A kötelező tanfolyamok írásbeli beszámolóval zárulnak.
b)
A tanfolyamok befejezése után komplex vizsgát kell teljesíteni, mely a szakvizsgára bocsátás
feltétele.
c)
Valamennyi klinikai gyakorlat után kötelező szupervízió.
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9. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

Szakpszichológusi ráépített szakképzési programok
1. KLINIKAI ADDIKTOLÓGIAI SZAKPSZICHOLÓGIA
1.1. KLINIKAI ADDIKTOLÓGIAI SZAKPSZICHOLÓGIA I.
1.1.1. Képzés belépési feltétele
a) Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia vagy
b) Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia
szakvizsga

1.1.2. Képzési idő: 72 hó: 48 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
1.1.3. Képzési program: 24 hó szakképzés, ebben:
a) szakspecifikus elméleti képzés: addiktológia, motivációs interjú, kognitív terápiák
b) a képzés klinikai fázisa addiktológiai képzőhelyen: prevenciós, betegellátó és rehabilitációs
intézményekben
c) gyermek, ifjúsági és felnőtt addiktológiai terepgyakorlat
1.1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–

1.2. KLINIKAI ADDIKTOLÓGIAI SZAKPSZICHOLÓGIA II.
1.2.1. Képzés belépési feltétele
a) Neuropszichológiai szakpszichológia vagy
b) Alkalmazott egészségpszichológai szakpszichológia
szakvizsga
1.2.2. Képzési idő: 84 hó: 48 hó alapképzés + 36 hó ráépített képzés
1.2.3. Képzési program: 36 hó szakképzés, ebben:
a) szakspecifikus elméleti képzés: addiktológia, motivációs interjú, kognitív terápiák
b) a képzés klinikai fázisa addiktológiai képzőhelyen: prevenciós, betegellátó és rehabilitációs
intézményekben
c) gyermek, ifjúsági és felnőtt addiktológiai terepgyakorlat
1.2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–
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2. PSZICHOTERÁPIA

2.1. PSZICHOTERÁPIA I.
2.1.1 Képzés belépési feltétele
a) Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia vagy
b) Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia
szakvizsga
2.1.2. Képzési idő: 72 hó: 48 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
2.1.3. Képzési program: 24 hó szakképzés, ebben:
a) részvétel a klinikai fázis elméleti és gyakorlati tanfolyamán
b) részvétel módszer-specifikus elméleti és gyakorlati képzésben
2.1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–

2.2. PSZICHOTERÁPIA II.
2.2.1 Képzés belépési feltétele
a) Neuropszichológiai szakpszichológia, vagy
b) Alkalmazott egészségpszichológai szakpszichológia
szakvizsga
2.2.2. Képzési idő: 72-84 hó: 36-48 hó alapképzés + 36 hó ráépített képzés
2.2.3. Képzési program: 36 hó szakképzés, ebben:
a) részvétel a klinikai fázis elméleti és gyakorlati tanfolyamán
b) részvétel módszer-specifikus elméleti és gyakorlati képzésben
2.2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
–
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10. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

Egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési programok
1. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK
1.1. KLINIKAI BIOKÉMIA
1.1.1. Képzés belépési feltétele
Egyetemi vagy mesterképzési szakon
a) a kémia tudomány,
b) a biológia tudomány vagy
c) a laboratóriumi diagnosztika
területén megszerzett szakképzettség
1.1.2. Képzési idő: 48 hó
1.1.3. Képzési program:
a) 12 hó klinikai biokémia
b) 6 hó immunkémia
c) 5 hó molekuláris genetikai diagnosztika
d) 3 hó gyógyszerszint meghatározás, toxikológia
e) 3 hó kromatográfia, tömegspektrometria
f) 3 hó hematológia, hemosztazeológia
g) 4 hó választott szakterületen
h) 9 hó tudományos munka a laboratóriumi diagnosztika tárgykörében
i) 1 hó az egyetem által az alapképesítéstől függően előírt szintrehozó tanfolyamok a kémia,
biológia, biokémia területén
j) 2 hó szakképzési tanfolyamok (orvosi biokémia, élettan, immunológia, orvosi genetika, klinikai
kémia, a gyógyszertan és toxikológia alapjai, kutatásmódszertani alapismeretek, egészségügyi
menedzsment, minőségügyi alapismeretek, laboratóriumi informatika és statisztika)
1.1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
A kötelező gyakorlat egyetemi klinikai kémiai/biokémiai intézetben vagy az egyetem által a szakirányú
szakképzésbe bevont diagnosztikai laboratóriumban végezhető el.
1.2. KLINIKAI MIKROBIOLÓGIA
1.2.1. Képzés belépési feltétele
Egyetemi vagy mesterképzési szakon a biológia tudomány területén megszerzett szakképzettség.
1.2.2. Képzési idő: 48 hó
1.2.3. Képzési program:
a) 12 hó mikrobiológiai alapképzés, ebben:
aa) 1 hó táptalajkonyhai gyakorlat
ab) 5 hó bakteriológia
ac) 2 hó virológiai diagnosztika
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ad) 2 hó parazitológiai diagnosztika
ae) 2 hó mycológiai diagnosztika
af) törzsképzési tanfolyamok
b) 36 hó mikrobiológiai gyakorlat ebben:
ba) 3 hó járványügyi bakteriológiai gyakorlat
bb) 3 hó virológia, virológiai diagnosztika
bc) 3 hó parazitológia, parazitológiai diagnosztika
bd) 3 hó mikológiai diagnosztika
be) 3 hó infekciós kórképek molekuláris diagnosztikája
bf) 3 hó kórház-higiénés epidemiológiai gyakorlat
bg) 3 hó kötelező tanfolyamok
bh) 10 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat

1.2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
A kötelező gyakorlat egyetemi klinikai mikrobiológiai diagnosztikát végző egyetemi intézetben vagy
az egyetem által a szakirányú szakképzésbe bevont diagnosztikai laboratóriumban végezhető el.

1.3. KLINIKAI SUGÁRFIZIKA
1.3.1. Képzés belépési feltétele
Egyetemi vagy mesterképzési szakon megszerzett
a) fizikus,
b) fizikatanár,
c) villamosmérnök vagy
d) egészségügyi mérnök
szakképzettség.
1.3.2. Képzési idő: 48 hó
1.3.3. Képzési program:
a) 16 hó Gyakorlatok I:
aa) 3 hó sugárterápia
ab) 3 hó nukleáris medicina
ac) 4 hó radiológia
ad) 2 hó sugárvédelem
ae) 3 hó orvosi képfeldolgozás
b) 20 hó Gyakorlatok II.: a választott szakterületen (sugárterápia, nukleáris medicina vagy
radiológia) eltöltendő további gyakorlati idő
c) 5 hó tudományos munka: a Gyakorlatok I. szakterületek valamelyik tárgykörében
d) 6 hó tanfolyamok:
da) 2 hét átfogó sugárvédelmi tanfolyam
db) 2 hó a fizikai-műszaki modul tanfolyamai: sugárfizika, atomfizika, magfizika,
sugárzások, nukleáris méréstechnika, kutatásmódszertani ismeretek, egészségügyi
informatika, orvosbiológiai statisztika
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dc) 6 hét az orvosi modul tanfolyamai: onkológia alapjai, egészségügyi menedzsment,
egészségügyi szervezés, bioetika, egészségügyi jogszabályok, minőségügyi
alapismeretek
dd) 2 hó a szakterületi modul tanfolyamai: sugárterápia, nukleáris medicina, radiológia
e) 1 hó szintrehozó tanfolyamok (a szakvizsgára jelentkezésig bármikor elvégezhetők)
ea) Élettan
eb) Funkcionális anatómia
ec) Sugárbiológia
1.3.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
A sugárterápia, nukleáris medicina és radiológia gyakorlatok egyetemi sugárterápiás, radiológiai,
nukleáris medicina intézetben vagy az egyetem által a szakirányú szakképzésbe bevont egészségügyi
szolgáltatónál végezhetők.

2. RÁÉPÍTETT SZAKKÉPESÍTÉSEK
2.1. MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKA
2.1.1. Képzés belépési feltétele
a)
klinikai biokémia vagy
b)
klinikai mikrobiológia
szakvizsga
2.1.2. Képzési idő: 24 hó
2.1.3. Képzési program:
a) 4 hó cytogenetika
b) 5 hó öröklött genetikai betegségek diagnosztikája
c) 5 hó malignus megbetegedések molekuláris genetikai diagnosztikája
d) 4 hó molekuláris genetikai polimorfizmusok, rizikótényezők diagnosztikája
e) 6 hó molekuláris genetikai tárgyú tudományos projekt
2.1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
A kötelező gyakorlat egyetemi klinikai kémiai/biokémiai intézetben vagy az egyetem által a szakirányú
szakképzésbe bevont diagnosztikai laboratóriumban végezhető el.
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Az emberi erõforrások miniszterének 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelete
a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi
szakirányú szakmai továbbképzésérõl
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában,
a 14. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gh) alpontjában,
a 15. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) 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. Általános rendelkezések
1. §

E rendelet alkalmazásában
a) licenc: a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek vagy szakpszichológusok (a továbbiakban együtt:
szakorvos) által, vizsgával záruló egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés keretében megszerezhetõ
bizonyítvány, amely a szakorvost a szakképesítésére épülõ szakmai tevékenység végzésére jogosítja;
b) licenc képzés: a licenc megszerzését célzó egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés;
c) licenc vizsga: a b) pont szerinti képzést lezáró vizsga.

2. §

(1) Licenc csak az 1. mellékletben meghatározott tevékenységi körökre és szakmai feltételek mellett szerezhetõ.
(2) Nem szerezhetõ licenc olyan szakterületen, amelyre a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és szakpszichológus
szakképesítés megszerzésérõl szóló miniszteri rendelet alapján alap- vagy ráépített képzés keretében szakképesítés
szerezhetõ.

2. Licenc befogadása
3. §

(1) Új licenc képzés bevezetésére irányuló kezdeményezést
a) az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem (a továbbiakban együtt: egyetem);
b) az egészségügyi szakmai kollégium (a továbbiakban: szakmai kollégium) vagy tagozata vagy
c) az egészségügy területén mûködõ egyesület
terjeszthet elõ.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezést az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácshoz (a továbbiakban:
ESZTT) kell benyújtani.
(3) A kezdeményezésnek – az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 116/D. § (4) bekezdés
b) pontja figyelembevételével – tartalmaznia kell:
a) a licenc képzés célját annak indoklásával, hogy miért szükséges az adott licenc képzés bevezetése,
b) azokat a szakorvosi szakképesítéseket, amelynek a birtokában a licenc képzés megkezdhetõ,
c) a licenc képzés minimális idõtartamát,
d) a licenc képzés lefolytatásának személyi és tárgyi feltételeit,
e) a licenc képzés részletes tematikáját, kitérve arra, hogy ez mennyiben tér el azon szakorvos képzések
tematikájától, amelyekre a bevezetni kívánt licenc épül,
f) a licenc birtokában megszerezhetõ új kompetenciákat, végezhetõ tevékenységeket, kitérve arra, hogy
e kompetenciák miben jelentenek többet a szakvizsga megszerzésével elnyert kompetenciáknál,
g) a gyakorlati képzõhelyek követelményeinek meghatározását,
h) javaslatot a vizsgáztatók személyére,
i) a szakmai kollégium illetékes tagozatainak egyetértõ nyilatkozatát.
(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kezdeményezés mellékleteként csatolni kell legalább egy egyetem támogató
nyilatkozatát a licenc képzés elfogadásával kapcsolatosan.
(5) A licenc képzés bevezetésére tett javaslatokról az ESZTT kezdeményezésére az egészségügyért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) dönt.
(6) Nem fogadható el licencként olyan javaslat, amely nem felel meg a 2. § (2) bekezdésében vagy az Eütv. 116/D. §
(1)–(4) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
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3. Licenc képzés
4. §

(1) Licenc képzést az egyetemek szervezhetnek.
(2) A licenc képzés lebonyolítására az egyetem által meghatározott, az adott licenc képzés vonatkozásában megállapított
személyi és tárgyi feltételeknek megfelelõ, szakorvos képzésre akkreditált egészségügyi szolgáltatónál kerülhet sor.

5. §

Az egyetemek gondoskodnak arról, hogy licenc képzés – az adott év március 1-jén hatályos szabályok szerint
megszerezhetõ valamennyi licenc vonatkozásában – országosan legalább évente egy alkalommal meghirdetésre
kerüljön.

6. §

(1) A szakorvos a licenc képzésre történõ jelentkezését az egyetemnek nyújtja be. A licenc képzésre történõ
jelentkezéshez csatolni kell – amennyiben az intézmény nem rendelkezik ezen dokumentumokkal – az adott licenc
megszerzéséhez szükséges képesítési és szakmai feltételek teljesítését igazoló okleveleket, bizonyítványokat,
igazolásokat.
(2) A licenc képzés teljesítését követõen a szakorvos részére az egyetem a licenc képzés teljesítésérõl igazolást állít ki.

4. Licenc vizsga
7. §

(1) A szakorvos licenc vizsgára az ESZTT Hivatalánál jelentkezik. A jelentkezéshez mellékelni kell:
a) az egyetem által kiállított, a 6. § (2) bekezdése szerinti és
b) a vizsgadíj befizetésérõl szóló
igazolást.
(2) A licenc vizsga díja 30 000 Ft. Ismétlõvizsga esetén a díjat újra meg kell fizetni.
(3) A vizsgadíjat a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet 10032000-01490576 számú
számlájára kell befizetni.
(4) A vizsgabizottság elnökét a vizsgadíj 30%-a, két tagját a vizsgadíj 20-20%-a illeti meg.
(5) A vizsgabizottság tagjai – számla vagy más elszámolásra alkalmas költségigazolás ellenében – a vizsgáztatással
összefüggõ utazási költségeik megtérítésére jogosultak.

8. §

(1) A Nemzeti Vizsgabizottság (a továbbiakban: NVB) elnöke a szakorvost – a 7. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése
esetén – vizsgára bocsátja, ezzel egyidejûleg kijelöli a licenc vizsga idõpontját és helyét, amelyrõl a szakorvost
legkésõbb a licenc vizsga idõpontját 15 nappal megelõzõen értesíti.
(2) Ha az NVB elnöke azt állapítja meg, hogy a szakorvos a feltételek nem teljesítése miatt nem bocsátható vizsgára,
az elutasításról határozatot hoz, aminek felülvizsgálatát a szakorvos a határozat kézhezvételétõl számított öt napon
belül kérheti az ESZTT elnökénél. Az ESZTT elnöke a kérelmet nyolc napon belül bírálja el, és döntésérõl értesíti
a jelöltet.
(3) A licenc vizsga 3 tagú vizsgabizottság elõtt zajlik. A vizsgabizottság elnökét és tagjait az NVB elnöke kéri fel az NVB-nél
vezetett névjegyzékbõl.
(4) Ha a felkért vizsgáztató a felkérésnek nem tud eleget tenni, köteles errõl az NVB elnökét haladéktalanul értesíteni.
Ebben az esetben az NVB elnöke gondoskodik új tag felkérésérõl. Ha erre az idõ rövidsége miatt nem kerülhet sor,
akkor az NVB elnöke új vizsgaidõpontot jelöl ki.
(5) Vizsgáztató
a) a felsõoktatási intézmény kinevezett, az adott licencszel rendelkezõ egyetemi tanára,
b) a miniszter által legfeljebb négy éves idõtartamra felkért, az adott licencszel rendelkezõ gyakorlati szakember
lehet.
(6) Új licenc bevezetése esetén a bevezetéstõl számított elsõ három évben a miniszter által a licenc elfogadásával
egyidejûleg meghatározott személyek az újonnan bevezetett licenc vizsga hiányában is felkérhetõk vizsgáztatónak.
(7) Nem lehet tagja a vizsgabizottságnak:
a) a jelölt munkáltatója, jogi személy munkáltató esetén a munkáltató tagja, alkalmazottja vagy a munkáltatóval
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy,
b) a jelölt hozzátartozója, vagy
c) akitõl a jelölt teljesítményének tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható el.
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(8) A (7) bekezdés szerinti összeférhetetlenség fennállásáról a jelölt vagy a vizsgabizottság érintett tagjának kérelmére
az NVB elnöke dönt. Ha az NVB elnöke megállapítja az összeférhetetlenség fennállását, az új vizsgabizottsági tag
kijelölésérõl a (4) bekezdés szerinti módon gondoskodik.
9. §

(1) A vizsgabizottság a vizsgázó teljesítményét az adott licenc vonatkozásában a licenc képzés és a licenc vizsga szakmai
tartalma alapján „kiválóan megfelelt”, „megfelelt” vagy „nem megfelelt” minõsítéssel értékeli.
(2) A licenc vizsgáról a vizsgabizottság elnökének aláírásával hitelesített jegyzõkönyv készül.
(3) A vizsgázó nevére az eredményes licenc vizsgáról az NVB bizonyítványt állít ki. A bizonyítványnak tartalmaznia kell:
a) a bizonyítvány sorszámát,
b) a vizsgázó természetes személyazonosító adatait,
c) a vizsgázó bemeneti követelményként elõírt szakképesítésének megnevezését,
d) a vizsgázó mûködési nyilvántartási számát,
e) a licenc megnevezését,
f) a licenc képzést szervezõ nevét, címét,
g) a licenc képzés lebonyolításának helyét és
h) a kiállítás dátumát.
(4) Az NVB a (3) bekezdés a)–b) és d)–g) pontja szerinti adatokat a vizsgát követõ 5 munkanapon belül megküldi
a mûködési nyilvántartásban való rögzítés céljából a mûködési nyilvántartást vezetõ szerv részére.
(5) A vizsgázó a bizonyítvány kiállítását követõen jogosult az adott licenc birtokában végezhetõ tevékenység folytatására.
(6) A licenc vizsga sikeres letétele szabadon válaszható elméleti továbbképzésként a szakorvos továbbképzési
kötelezettségének teljesítésébe beszámít.

10. §

(1) A licenc birtokában végezhetõ tevékenység gyakorlásának feltétele, hogy a szakorvos a licenc bemeneti
követelményeként meghatározott szakképesítés tekintetében érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezzen.
(2) A licenc birtokában a szakorvos – figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra – a bemeneti követelményként
meghatározott szakképesítés mûködési nyilvántartási idõszakához igazodóan, 5 éves idõtartam (a továbbiakban:
jogosultsági idõszak) keretén belül jogosult a licenc birtokában végezhetõ tevékenységek gyakorlására.
(3) A bemeneti követelményként meghatározott szakképesítés tekintetében folyamatban lévõ mûködési nyilvántartási
idõszak alatt szerzett licenc megújítása elsõ alkalommal a mûködési nyilvántartási idõszak lejártakor
– a (4) bekezdésben foglaltak teljesítésének igazolása nélkül – automatikusan történik.
(4) A jogosultsági idõszak lejárta esetére a licenc megújítása
a) a licenc megújítására irányuló, a mûködési nyilvántartást vezetõ szerv részére benyújtott kérelemmel lehetséges,
ha a licenc jogosultja az adott tevékenységet a jogosultsági idõszak alatt legalább három évig, legalább havonta,
önállóan gyakorolta,
b) az a) pontban foglalt feltételek hiányában ismételt licenc vizsga letételével lehetséges.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a licenc megújítására irányuló kérelemhez csatolni kell a feltételek
fennállásáról szóló igazolást, a kérelem pedig tartalmazza a kérelmezõ természetes személyazonosító adatait és
a mûködési nyilvántartási számát.
(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti feltételek fennállása esetén a mûködési nyilvántartást vezetõ szerv a licencet
megújítja. A licenc megújításáról a mûködési nyilvántartást vezetõ szerv igazolást ad ki, amely a licenc megújítását
hitelesen tanúsítja. Az igazolásnak tartalmaznia kell:
a) a szakorvos természetes személyazonosító adatait és mûködési nyilvántartási számát,
b) a licenc megnevezését,
c) az igazolás kiállításának dátumát és
d) a licenc alapján végezhetõ tevékenységre való jogosultság lejártának idõpontját.
(7) A (4) bekezdés b) pontja szerinti ismételt licenc vizsgára a 6–9. §-ban foglaltak irányadók.

11. §

A miniszter a licencként elismert tevékenységek szakmai tartalmát, központi licenc képzési programját, valamint
a vizsgáztatói névjegyzéket legalább öt évenként hivatalból felülvizsgálja.
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5. Záró rendelkezések
12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmincadik napon lép hatályba.

13. §

(1) A 3. § (1) bekezdése szerinti kérelmet e rendelet hatálybalépését követõen lehet benyújtani.
(2) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen valamely e rendelet szerint megszerezhetõ licenc tartalmával megegyezõ
kompetenciabõvítõ továbbképzést elvégzett személy a megszerzett jogosultságot a továbbiakban is gyakorolhatja
az e rendeletben meghatározott feltételek mellett, amennyiben
a) az ESZTT elnöke nyilatkozik arról, hogy a szakorvos által elvégzett továbbképzés tartalma teljes egészében
megfeleltethetõ a licenc képzés e rendeletben meghatározott tartalmának és
b) az a) pontban foglalt nyilatkozat alapján a licenc a mûködési nyilvántartásban feltüntetésre kerül.

14. §

Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személyek alap- és mûködési nyilvántartásáról, valamint a mûködési
nyilvántartásban nem szereplõ személyek tevékenységének engedélyezésérõl szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet
2. melléklet III. pontja a következõ 11. alponttal egészül ki:
„11. Licenc vizsgák
– Licenc vizsga neve
– A licenc bizonyítvány száma
– A licenc bizonyítvány (és – ha van – a licenc megújítását tanúsító igazolás) kelte
– A jogosultsági idõszak lejárta”

15. §

Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezõk
folyamatos továbbképzésérõl szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 12. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Adott továbbképzési idõszakban megszerzett licenc vizsga esetében azon szakképesítés tekintetében, amely
a licenc képzés megkezdéséhez jogszabály szerint elõfeltétel, a szabadon választható elméleti továbbképzési
kötelezettség teljesítettnek minõsül.”
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

1. melléklet a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez
A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok által megszerezhetõ licencek
(az egészségügyért felelõs miniszter által befogadott licenc képzések tevékenységi köreire és szakmai feltételekre
vonatkozó rendelkezések a 3. § (5) bekezdése szerinti döntést követõen kerülnek e mellékletbe)
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Az emberi erõforrások miniszterének 24/2012. (IX. 14.) EMMI rendelete
egyes ingatlanok mûemlékké nyilvánításáról, valamint mûemléki jelentõségû területté
nyilvánításáról, illetve mûemléki védettségének megszüntetésérõl
A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 32. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Mûemlékké nyilvánításra vonatkozó szabályok
1. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom az Abda (Gyõr-Moson-Sopron megye), belterület 124/4 helyrajzi számú ingatlanon álló
Nepomuki Szent János szobrot.
(2) A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 40. § elsõ mondatában
meghatározottaktól eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. században emelt, barokk stílusú Nepomuki Szent János szobor képzõmûvészeti
értékeinek és településképi szerepének megõrzése.

2. §

(1) A 14823/1987. OMF határozattal mûemlékké nyilvánított, Balatonföldvár (Somogy megye) kikötõjében, a móló végén
álló, Balatonföldvár (Somogy megye), belterület 17 helyrajzi számú ingatlanon álló, 8929 mûemléki törzsszámon
nyilvántartott vasbeton gyaloghíd mûemléki védettségét megszüntetem, egyidejûleg mûemlékké nyilvánítom
a Balatonföldvár (Somogy megye), belterület 17, 19, 21, 22/1, 25/1 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a Balatonföldvár (Somogy megye), belterület 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/6, 15/7, 16, 20,
22/2, 23/1, 23/2, 24, 25/2 és 26/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 3/1 és 4 helyrajzi számú ingatlanok fenti
ingatlanokkal határos szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 20. század elején épített balatonföldvári kikötõ épület- és építményegyüttesének (Balaton
klub/kaszinó, hajóállomás, vasbeton gyaloghíd, meteorológiai megfigyelõállomás, híd galambdúcokkal) a korábban
már védett építményének és a korábban nem védett épületeinek, illetve építményeinek a továbbiakban
mûemlékegyüttesként történõ egységes védelme, építészeti, képzõ- és iparmûvészeti, valamint táj- és városképi
értékeinek egységes megõrzése.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti meg.

3. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Bécsi út 28. házszám alatti, belterület 14828 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Budapest II. kerület, belterület 14796/1, 14827/1, 14829 és 14838 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 14772/1 és 14795 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a feltehetõen a 18. század végén épült klasszicista stílusú lakóház építészeti, képzõ- és
iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

4. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Cimbalom utca 13. házszám alatti, belterület 15356 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Budapest II. kerület, belterület 15337, 15343/2, 15355, 15357, 15373, 15375/5 és 15376/6
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 15361 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Rácz György tervei alapján 1942–43-ban emelt, modern stílusú villaépület építészeti, iparés képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.
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5. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Felhévízi utca 2. házszám alatti, belterület 14833 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Budapest II. kerület, belterület 14830, 14831, 14832, 14789, 14864 és 14865 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 14839 és 14772/1 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. században barokk stílusban emelt, 1985-ben modern szárnnyal bõvített újlaki plébánia
építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

6. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Józsefhegyi lépcsõ 26. házszám alatti, belterület 15344 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Budapest II. kerület, belterület 15093/7, 15149, 15154/4, 15334/2 és 15345/1 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 15153, 15341 és 15348 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Rácz György tervei alapján 1942–43-ban emelt, modern stílusú, természetben
a Józsefhegyi utca és az Áfonya utca sarkán álló villaépület építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

7. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Benczúr Gyula utca 29. házszám alatti, belterület 29703 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki
környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1888-ban Schubert Ármin tervei szerint épült, historizáló stílusú lakóház, valamint a ház
udvarában 1915-ben Jármay Jenõ tervei szerint épült, historizáló stílusú nyaraló építészeti, képzõ- és iparmûvészeti
értékeinek megõrzése.

8. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 17–19.–Német utca 20. házszám alatti, belterület
35197 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Budapest VIII. kerület, belterület 35194, 35206, 35210/5, 35211, 35212, 35213/1, 35213/2,
35238/3, 35238/4 és 35239 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1910–1917 között Ray Rezsõ Vilmos tervei szerint emelt, historizáló-szecessziós stílusú
József Telefonközpont építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

9. §

(1) Történeti kertként mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, belterület 36030 helyrajzi számú ingatlan
területének az 1. mellékletben meghatározott és a 2. mellékletben foglalt térképen feltüntetett határvonalon belül esõ
részét.
(2) Az 1620-24/1951. VKM miniszteri döntéssel mûemlékké nyilvánított és védettségében a 22509/1958. ÉM és
120344/1958. MM miniszteri döntésekkel megerõsített Budapest VIII. kerület, belterület 36030 helyrajzi számú
ingatlanon álló, 15663 mûemléki törzsszámon nyilvántartott Ludovika fõépületének a fennálló mûemléki védettségét
megszüntetem, egyidejûleg épületegyüttesként mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, belterület 36030
helyrajzi számú ingatlanon álló volt Ludovika Akadémia fõépületét, az 1834–44-ben Pollack Mihály tervei szerint emelt
lovarda épületét és a Kauser József tervei szerint 1885–86-ban épült szárnyépületet.
(3) Mûemléki környezetnek a Budapest VIII. kerület, belterület 36030 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét,
valamint a 36179 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(5) A védetté nyilvánítás célja az egykori Orczy-kert, a késõbbi Ludovika (Ludoviceum, Ludovika Akadémia, Kossuth
Akadémia) kertje kertépítészeti és kerttörténeti értékeinek megõrzése, továbbá a (2) bekezdésben megjelölt
mûemlékegyüttes egységes védelme, építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.
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10. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest X. kerület, Ihász utca 29. házszám alatti, belterület 41453/1 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki
környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Kõbányai Vízmûtelepen William Lindley angol mérnök tervei szerint 1869–71-ben épült
víztározó medencék, az 1903-ban emelt lakóház, gépház, kazánház és a vízmûtelep egésze építészeti, ipartörténeti,
képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

11. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Diana utca, belterület 9612/8 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki
környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1855-ben Johann Julius Romano von Ringe tervei szerint épített, 1886-ban Pfaff Ferenc
tervei szerint átépített historizáló stílusú római katolikus templom építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek
megõrzése.

12. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XIV. kerület, Thököly út 66. házszám alatti, belterület 32767 helyrajzi számú
ingatlant, valamint a belterület 32790 helyrajzi számú ingatlanon álló, a 32767 helyrajzi számon álló lakóházhoz
tartozó kertet és kerítést.
(2) Mûemléki környezetnek a Budapest XIV. kerület, belterület 32763, 32766, 32771, 32772, 32799 és 32831/1 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 32768 és 32790 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1896-ban Veszelka Venanto tervei szerint emelt, historizáló stílusú Hlavay-villa és kerítése
építészeti, képzõ- és iparmûvészeti, valamint kertje kerttörténeti értékeinek megõrzése.

13. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Cegléd (Pest megye), Kölcsey tér 3. házszám alatti, belterület 1604/4 helyrajzi számú
ingatlanon álló vasútállomás felvételi épületét és a postaépületet.
(2) Mûemléki környezetnek a Cegléd (Pest megye), belterület 1604/4 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét,
valamint a 973, 1994, 1997, 2016, 2052, 2054 és 2055/1 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a ceglédi vasútállomás Pfaff Ferenc tervei alapján 1909-ben emelt, historizáló stílusú
felvételi épületének, valamint a mellette álló, 19. századi eredetû, a 20. század második évtizedében átépített
postaépület építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

14. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Dédestapolcsány (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), belterület 1209 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Dédestapolcsány (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), külterület 0102, 0119/3, 0120, 0123,
0130/1, 0131/2, 0131/3, 0131/4, 0131/6, 0131/8, 0131/9, 0131/10, 0131/11, 0131/12, 0131/13, 0148/1, 0148/2, 0149/1,
0149/2, valamint belterület 49, 1202, 1207, 1208, 1210/2, 1211, 1212/1, 1212/2, 1212/3, 1212/5, 1212/6, 1213, 1214,
1215, 1216, 1217, 1218 és 1220 helyrajzi számú ingatlanokat, továbbá a külterület 0143 és belterület 1219 helyrajzi
számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1896–98-ban épült kastély építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

15. §

(1) A 13776/1983. OMF határozattal mûemlékké nyilvánított, a Felsõszölnök (Vas megye), belterület 305 helyrajzi számú
ingatlanon álló, 9566 mûemléki törzsszámon nyilvántartott vízimalom és olajprés mûemléki védettségét
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megszüntetem, egyidejûleg mûemlékké nyilvánítom a Felsõszölnök (Vas megye), Fõ út 46. házszám alatti, belterület
305 helyrajzi számú ingatlant, a Fõ út 48. házszám alatti, belterület 304 helyrajzi számú ingatlant, valamint a külterület
0160 helyrajzi számú, Szölnöki-patakon álló turbinaházat és a külterület 0160 és 0170/1 helyrajzi számú ingatlanon
elhelyezkedõ gát- és zsiliprendszert.
(2) Mûemléki környezetnek a Felsõszölnök (Vas megye), külterület 0170/1 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét,
a belterület 303, 306, 314, 316/1, 316/2 és külterület 0170/7 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a külterület 0160
helyrajzi számú Szölnöki-patak és a belterület 313 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 20. század elején emelt épületegyüttes (malom, gát- és zsiliprendszer, turbinaház,
valamint az olajütõ, a molnárház és melléképületei) korábban már védett épületének és a korábban nem védett
épületeinek, illetve építményeinek a továbbiakban mûemlékegyüttesként történõ egységes védelme, ipartörténeti,
építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése. A helyi iparos tevékenység fennmaradt emlékeinek megõrzése
a szlovén nemzetiség szempontjából is fontos.
16. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Fertõszéplak (Gyõr-Moson-Sopron megye), belterület 71 helyrajzi számú ingatlanon álló
Jézus Szíve kálváriát.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki
környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1736-ban emelt, barokk stílusú Jézus Szíve kálvária képzõmûvészeti értékeinek és
településképi szerepének megõrzése.

17. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr (Gyõr-Moson-Sopron megye), belterület 7028/9 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Gyõr (Gyõr-Moson-Sopron megye), belterület 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015, 7016,
7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 7027, 7029, 7030, 7031/1, 7031/2, 7032, 7033, 7034, 7035,
7036, 7037, 7038, 7039, 7041, 7042/1, 7042/2, 7043, 7044, 7045, 7046/1 és 7046/2 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 7028/5 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a gyõri vasútállomás 1955–58 között emelt, szocialista-realista stílusú felvételi épülete,
postaépülete, az ingatlanon található egyéb építmények (irányítótorony, nagyraktár, kazánház, óvóhely,
fordítókorong, lakóház) építészeti, képzõ- és iparmûvészeti, közlekedéstörténeti értékeinek megõrzése.

18. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Hatvan (Heves megye), Boldogi út 2. házszám alatti, belterület 5331/6 helyrajzi számú
ingatlant, valamint a Radnóti tér 2. szám alatti, belterület 5331/16 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Hatvan (Heves megye), belterület 2630/1, 2630/2, 2630/3, 2630/4, 2630/5, 2631/2, 2632/3,
5329/2, 5330/1, 5330/2, 5331/1, 5331/7, 5331/14, 5331/15, 5331/17, 5331/18, 5331/19, 5331/20, 5334/3 és 5334/4
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 5334/2 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1889-ben épített Hatvani Cukorgyár egykori lakóépületei – az egykori igazgatói kastély és
az ún. Kristály-kastély – építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

19. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Hatvan (Heves megye), Boldogi út, belterület 2627/1 és 2443 helyrajzi számú ingatlanokon
álló vasútállomás felvételi épületét, a rendõrséget és a postaépületet.
(2) Mûemléki környezetnek a Hatvan (Heves megye), belterület 2627/1 és 2443 helyrajzi számú ingatlanok fennmaradó
részét, valamint a 2622 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
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(4) A védetté nyilvánítás célja a Nyíri István, Nagy Béla Zoltán és Félix Vilmos tervei alapján 1955–56-ban emelt
szocialista-realista stílusú hatvani vasútállomás felvételi épületének, az oldalszárnyban található rendõrség, illetve
a külön épületben található posta építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek, fennmaradt eredeti berendezésének
megõrzése.
20. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Hédervár (Gyõr-Moson-Sopron megye), belterület 187 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Hédervár (Gyõr-Moson-Sopron megye), belterület 173/12, 185/1, 188/1, 189, 190/1, 229/18,
229/19, 229/26 és 229/27 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 173/13, 183, 186, 226/1, 227/3, 228, 229/1, 229/24 és
229/25 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 17. század második felében emelt, barokk stílusú PietB-szobor szobrászati értékeinek és
településképi szerepének megõrzése.

21. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Hédervár (Gyõr-Moson-Sopron megye), belterület 381 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki
környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 17. század végén emelt, barokk stílusú Pestis-szobor képzõmûvészeti értékeinek és
településképi szerepének megõrzése.

22. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Hédervár (Gyõr-Moson-Sopron megye), belterület 446 helyrajzi számú ingatlanon álló
Krisztus az Olajfák hegyén témát ábrázoló szobrot.
(2) Mûemléki környezetnek a Hédervár (Gyõr-Moson-Sopron megye), belterület 446 helyrajzi számú ingatlan
fennmaradó részét, a 424, 445, 447 és 477 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 421 helyrajzi számú ingatlan fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Viczay Mihály által 1778-ban emelt, barokk stílusú, Krisztus az Olajfák hegyén témáját
ábrázoló szobor képzõmûvészeti értékeinek és településképi szerepének megõrzése.

23. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Hét (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Kossuth utca 69. házszám alatti, belterület 51 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Hét (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), belterület 54, 57, 58, 59, 60, 61, valamint a külterület
026/3, 026/4, 031, 032/1, 032/2 és 044 helyrajzi számú ingatlanokat, továbbá a belterület 50 és külterület 030 és 042
helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1787-ben épült késõ barokk stílusú református templom és 18. századi berendezése
építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

24. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Hollóháza (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), belterület 118/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Hollóháza (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), belterület 47/2, 115, 116, 117, 118/2, 118/3,
119/2, 119/3, 240/1, 240/2, valamint külterület 011/5, 011/6, 011/7, 011/8, 011/9 és 011/10 helyrajzi számú
ingatlanokat, továbbá a belterület 107, 108, 203/1 és külterület 015 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1967-ben Csaba László tervei szerint épült római katolikus templom építészeti, képzõ- és
iparmûvészeti értékeinek megõrzése.
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25. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Jánoshalma (Bács-Kiskun megye), Dózsa György utca 94. házszám alatti, belterület 2231
helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Jánoshalma (Bács-Kiskun megye), belterület 2191, 2201, 2228, 2230 és 2232 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 2208 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1920-as években emelt, historizáló stílusú lakóépület építészeti, képzõ- és iparmûvészeti
értékeinek megõrzése.

26. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Jánoshalma (Bács-Kiskun megye), Dózsa György utca 96. házszám alatti, belterület 2228
helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Jánoshalma (Bács-Kiskun megye), belterület 2190, 2191, 2226, 2227/2, 2229, 2230 és 2231
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2208 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1920-as években emelt, historizáló stílusú lakóépület építészeti, képzõ- és iparmûvészeti
értékeinek megõrzése.

27. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Jánoshalma (Bács-Kiskun megye), Dózsa György utca 102. házszám alatti, belterület 2223
helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Jánoshalma (Bács-Kiskun megye), belterület 2182, 2183, 2220, 2222 és 2224 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 2208 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1927-ben emelt, historizáló stílusú lakóépület építészeti, képzõ- és iparmûvészeti
értékeinek megõrzése.

28. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Jánoshalma (Bács-Kiskun megye), Kossuth Lajos utca 5. házszám alatti, belterület 1541
helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Jánoshalma (Bács-Kiskun megye), belterület 1540/2, 1542, 1548, 1550 és 1558 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint az 1551 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1910-es években emelt, historizáló stílusú lakóépület építészeti, képzõ- és iparmûvészeti
értékeinek megõrzése.

29. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Kimle (Gyõr-Moson-Sopron megye), belterület 113/4 helyrajzi számú ingatlanon álló
Nepomuki Szent János szobrot.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki
környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1785-ben készült, barokk stílusú Nepomuki Szent János szobor képzõmûvészeti
értékeinek és településképi szerepének megõrzése.

30. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Kiskunfélegyháza (Bács-Kiskun megye), belterület 4728/7 helyrajzi számú ingatlanon álló
vasútállomás felvételi épületét.
(2) Mûemléki környezetnek a Kiskunfélegyháza (Bács-Kiskun megye), belterület 4728/7 helyrajzi számú ingatlan
fennmaradó részét, valamint a 4/2, 4727 és 4728/20 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
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(4) A védetté nyilvánítás célja a kiskunfélegyházi vasútállomás 1931 és 1936 között Heimann Nándor tervei alapján emelt,
modern és art deco stílusú felvételi épülete építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.
31. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Kismarja (Hajdú-Bihar megye), Petõfi Sándor utca 60. házszám alatti, belterület 569/2
helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Kismarja (Hajdú-Bihar megye), belterület 514, 568/1, 569/1, 876, 901 és 902 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 484, 798 és 900 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század közepén épült nagygazdaház lakóépület építészeti és néprajzi értékeinek
megõrzése.

32. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Komádi (Hajdú-Bihar megye), Dózsa György utca 33. házszám alatti, belterület 1247
helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Komádi (Hajdú-Bihar megye), belterület 1246, 1248, 1249, 1251, 1394/1, 1395/1 és 1396
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 1305/2, 1306 és 1307/3 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1927-ben épített nagygazdaház építészeti és néprajzi értékeinek megõrzése.

33. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Körösladány (Békés megye), külterület 0253/10 helyrajzi számú ingatlan északi részén
elhelyezkedõ magtárépületet.
(2) Mûemléki környezetnek a Körösladány (Békés megye), külterület 0253/10 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét,
valamint a külterület 0253/8 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1775–1782 között, báró Wenckheim Xavér Ferenc által építtetett uradalmi magtár
építészeti és gazdaságtörténeti értékeinek megõrzése.

34. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Kõszeg (Vas megye), Jurisics tér, belterület 1867 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki
környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az Opaterny Flóris tervei szerint 1932-ben épült, historizáló stílusú Hõsök tornya építészeti
és településtörténeti értékeinek megõrzése.

35. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Markotabödöge (Gyõr-Moson-Sopron megye), belterület 311 helyrajzi számú ingatlanon
álló Szentháromság-szobrot.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki
környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1681-ben emelt és 1896-ban megújított Szentháromság-szobor képzõmûvészeti
értékeinek és településképi szerepének megõrzése.

36. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Mezõcsát (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Kossuth Lajos utca 17. házszám alatti, belterület
1835 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Mezõcsát (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), belterület 890, 1831/3, 1834, 1847, 1848, 1850/2,
1850/3 és 1852 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 423/3, 1644 és 1840 helyrajzi számú ingatlanok fenti
ingatlanokkal határolt szakaszát jelölöm ki.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1880-ban emelt, historizáló stílusú zsinagóga építészeti, képzõ- és iparmûvészeti
értékeinek megõrzése.
37. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Mohács (Baranya megye), belterület 2391 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Mohács (Baranya megye), belterület 1565, 2342/9, 2342/13, 2356, 2386, 2387, 2388/2,
2388/6, 2390/2, 2390/3, 2390/4, 2392 és 2393/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 1566/4, 1566/5, 1566/6,
2342/12, 2355, 2388/3, 2388/7 és 2388/8 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Kalen József tervei alapján 1904–1905-ben historizáló stílusban emelt, majd 1908-ban
bõvített gyárépületek építészeti, ipartörténeti, ipar- és képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

38. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Mosonmagyaróvár (Gyõr-Moson-Sopron megye), Tímár utca, belterület 49 helyrajzi számon
álló PietB-szobrot.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki
környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1653-ban Mey János ítélõmester által állíttatott PietB-szobor képzõmûvészeti értékeinek
megõrzése.

39. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Nagykanizsa (Zala megye), Szent Flórián tér 17. házszám alatti, belterület 6047 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Nagykanizsa (Zala megye), belterület 5376, 5377, 5495/6, 5496, 5497, 5498, 6006, 6007/2,
6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6046/1, 6046/2 és 6048/5 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 5443, 6045/4,
6045/5, 6045/6, 6045/7, 6045/8, 6048/6, 6048/8 és 6048/10 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század végén barokk stílusban emelt, majd bõvített egykori Nagykorcsma építészeti
és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

40. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Nagykõrös (Pest megye), Rákóczi utca 21. házszám alatti, belterület 1645 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Nagykõrös (Pest megye), belterület 1600, 1607, 1612, 1613, 1623, 1646, 1647, 1817, 1818,
1821, 1822 és 1825 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 1601, 1644 és 1708 helyrajzi számú ingatlanok fenti
ingatlanokkal határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Molnár Lajos építész tervei alapján 1925-ben emelt, historizáló stílusú zsinagóga,
a hitközségi ház és a kerítés építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

41. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Nagytálya (Heves megye), külterület 055/13 helyrajzi számú ingatlanon álló kõkeresztet.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki
környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Heninger József nagytályai lakos által 1815-ben állíttatott kõkereszt képzõmûvészeti
értékeinek, valamint tájképi szerepének megõrzése.
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42. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom az Orgovány (Bács-Kiskun megye), Kossuth Lajos utca 69. házszám alatti, belterület 589
helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az Orgovány (Bács-Kiskun megye), belterület 1, 2, 580, 581, 582, 583, 590, 641, 642, 643, 792 és
795 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 271, 472, 588 és 794 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Jurcsik Károly és Varga Levente tervei alapján 1969-ben emelt, modern stílusú mûvelõdési
ház építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

43. §

(1) A 2911/1/1979. OMF határozattal mûemlékké nyilvánított Orosháza (Békés megye) Gyõri Vilmos tér 3. házszám alatti,
belterület 2395 helyrajzi számon álló, 9018 mûemléki törzsszámon nyilvántartott bazársor, valamint a 2911/2/1979.
OMF határozattal mûemlékké nyilvánított Orosháza (Békés megye), Gyõri Vilmos tér 3. házszám alatti, belterület 2395
helyrajzi számon álló, 9019 mûemléki törzsszámon nyilvántartott evangélikus parókia épület mûemléki védettségét
megszüntetem, és egyidejûleg mûemlékké nyilvánítom az Orosháza (Békés megye), Gyõry Vilmos tér 2. szám alatti,
belterület 2394 helyrajzi számú ingatlant, a Gyõry Vilmos tér 3. szám alatti, belterület 2395 helyrajzi számú ingatlant,
valamint a Mikszáth Kálmán utca 2. szám alatti, belterület 2396 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az Orosháza (Békés megye) belterület 475, 476, 477, 478, 538, 2391, 2392/1, 3620, 3621 és
3626/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 3622 és 3624 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század végén, a 20. század elején az orosházi evangélikus egyház megbízásából emelt
épületegyüttes (parókia, bazársor, üzletsor, magtár, iskola) korábban már védett épületeinek és korábban nem védett
épületeinek a továbbiakban mûemlékegyüttesként történõ egységes védelme, építészeti, képzõ- és iparmûvészeti
értékeinek megõrzése.

44. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Sopron (Gyõr-Moson-Sopron megye), Magyar utca 10. házszám alatti, belterület 2744
helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki
környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század utolsó harmadában épült historizáló stílusú lakóház építészeti és ipartörténeti
értékeinek megõrzése.

45. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szedres (Tolna megye), külterület 0131/4, 0131/5, 0132/2, 0132/11, 0132/13, 0132/14,
0132/15, 0132/16, 0132/17, 0132/20, 0132/20/D, 0132/23, 0132/23/A, 0132/24, 0132/27, 0132/28, 0132/33, 0132/35 és
0132/36 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 0132/34 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanokkal határolt
szakaszát.
(2) Mûemléki környezetnek a Szedres (Tolna megye), külterület 0131/3, 0132/4, 0132/5, 0132/6, 0132/7, 0132/8, 0132/9,
0132/10, 0132/19, 0132/21, 0132/22, 0132/22/A és 0132/32 helyrajzi számú ingatlanokat, a külterület 0117/2 és 0128
helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanokkal határolt szakaszát, valamint a külterület 0132/34 helyrajzi számú
ingatlan e bekezdésben felsorolt ingatlanokkal határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. századi alapokon a 19. században kiépült Bezerédj-kastély, melléképületei és kertje,
valamint a kertben álló, 1861-ben emelt kápolna építészeti, képzõ- és iparmûvészeti, kertmûvészeti értékeinek
megõrzése.

46. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szentgyörgyvár (Zala megye), belterület 4/5 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Szentgyörgyvár (Zala megye), belterület 2, 3, 4/1, 4/4, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
278 és 452/3 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 1/1 és 298 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. században épült magtár építészeti értékeinek megõrzése.
47. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye), Verseghy park 1. szám alatti, belterület 822
helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye), belterület 789, 816, 817, 818, 823 és 824 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 790 és 914 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1926 és 1928 között Hegedûs Ármin tervei szerint historizáló stílusban emelt Tisza Szálló
és Gyógyfürdõ építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

48. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Telkibánya (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), külterület 0163/4, 0165, 0169/1 és 0169/2
helyrajzi számú ingatlanokon álló duzzasztógát építményét.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki
környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket a III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. században már biztosan álló Ósva-völgyi duzzasztógát építészeti és ipartörténeti
értékeinek megõrzése.

49. §

(1) A 863-0246/1952. KM miniszteri döntéssel mûemlékké nyilvánított és a 22509/1958. ÉM és 120344/1958. MM, továbbá
14297/1960. ÉM miniszteri döntések által mûemléki védettségében megerõsített Tokaj (Borsod-Abaúj-Zemplén
megye), 1467 mûemléki törzsszámon nyilvántartott Sziget-Várrom mûemléki védettségét megszüntetem, és
egyidejûleg mûemlékké nyilvánítom a Tokaj (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), belterület 601/1, 602, 603, 604, 605,
606, 607/1, 607/2, 608, 609/1, 609/2, 610, 611, 612/1, 612/2, 613, 614, 615, 616, 617 és 618, valamint külterület 03, 08 és
09 helyrajzi számú ingatlanokat, továbbá a belterület 595 helyrajzi számú ingatlan belterület 601/1, 602, 614 és
külterület 03, 08, 09 helyrajzi számú ingatlanokkal határolt szakaszát.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki
környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket a II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a középkori–kora újkori tokaji vár egységes védelme és maradványai építészeti értékeinek
megõrzése.

50. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Velence (Fejér megye), Névtelen utca, belterület 692 helyrajzi számú ingatlant és az
Ország út 23. házszám alatti, 693/1 helyrajzi számú ingatlan délkeleti részén álló, víztoronnyal rendelkezõ egykori
istállót.
(2) Mûemléki környezetnek a Velence (Fejér megye), belterület 693/1 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét,
valamint a 686/1, 686/2, 687, 688, 689, 690, 691, 693/6, 693/7, 694, 695, 696, 697, 698 és 699 helyrajzi számú
ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a neobarokk stílusú Meszleny-Burchard-Bélaváry-Hauszmann-Gschwindt-kastély és
melléképületei (ún. gazdaasszony ház és istálló víztoronnyal) építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek, valamint
kertje kerttörténeti értékeinek megõrzése.

51. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Zsira (Gyõr-Moson-Sopron megye), belterület 278/56 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki
környezete.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Salamon László és családja által 1702-ben emelt, barokk stílusú Szentháromság-szobor
képzõmûvészeti értékeinek és településképi szerepének megõrzése.
52. §

(1) Mûemléki jelentõségû területté nyilvánítom a Budapest XXII. kerület területén a 3. mellékletben leírt határon belül
a 4. mellékletben felsorolt és az 5. mellékletben foglalt térképen feltüntetett határvonalon belül esõ ingatlanokat.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléki jelentõségû
területnek nincs mûemléki környezete.
(3) A mûemléki jelentõségû terület kijelölésének célja a Budafokon a 18. században kialakult német telepesfalu
településszerkezetének és egységes településképének, valamint az egyedülálló, római kori és középkori gyökerekkel
rendelkezõ, 19. századi pincerendszer építészeti és gazdaságtörténeti értékeinek megõrzése.

2. Mûemléki védettség megszüntetésére vonatkozó szabályok
53. §

(1) A 22509/1958. számú ÉM és a 120344/1958. MM miniszteri döntéssel mûemlékké nyilvánított, Abony (Pest megye),
belterület 1536/1 helyrajzi számú ingatlan mûemléki védettségét megszüntetem.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanon álló lakóépület (Szedenik-kúria) mûemléki értékeit helyreállíthatatlanul
elvesztette, védettségének fenntartása ezért nem indokolt.

54. §

(1) A 22509/1958. számú ÉM és a 120344/1958. MM miniszteri döntéssel, illetve a 6699/1985. OMF határozattal
mûemlékké nyilvánított, Albertirsa (Pest megye), Pesti út 2. szám alatti, belterület 311/1, 311/2, 311/3, 311/4 és 311/5
helyrajzi számú ingatlanok mûemléki védettségét megszüntetem.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanokon álló Nagy-kúria megsemmisült, mûemléki értékeit helyreállíthatatlanul
elvesztette, védettségének fenntartása ezért nem indokolt.

55. §

(1) Az egyes ingatlanok mûemlékké, valamint mûemléki jelentõségû területté nyilvánításáról, illetõleg mûemléki
védettségének megszüntetésérõl szóló 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet 20. § (1) bekezdése által mûemlékké
nyilvánított, Mezõfalva (Fejér megye), külterület 0668/16 helyrajzi számú ingatlanon álló majorsági épületek
mûemléki védettségét megszüntetem.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt épületek megsemmisültek, mûemléki értékeiket helyreállíthatatlanul elvesztették,
védettségük fenntartása ezért nem indokolt.

56. §

(1) A 22509/1958. számú ÉM és a 120344/1958. MM miniszteri döntéssel mûemlékké nyilvánított, Miskolc
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye), belterület 2533 helyrajzi számú ingatlan mûemléki védettségét megszüntetem.
(2) Az (1) bekezdés a Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), belterület 2535/2 helyrajzi számú ingatlan mûemléki
védettségét nem érinti.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan a mûemlék szakmai ismérveinek nem felel meg, védettségének fenntartása
ezért nem indokolt.

57. §

(1) Az egyes ingatlanok mûemlékké nyilvánításáról, illetve mûemléki védettségének megszüntetésérõl szóló 10/2003.
(VII. 24.) NKÖM rendelet 8. § (1) bekezdése által mûemlékké nyilvánított Sáránd (Hajdú-Bihar megye), Ady Endre u.
13. házszám alatti, 15 helyrajzi számú ingatlan mûemléki védettségét megszüntetem.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanon álló népi lakóház megsemmisült, mûemléki értékeit helyreállíthatatlanul
elvesztette, védettségének fenntartása ezért nem indokolt.

3. Záró rendelkezések
58. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) Az egyes ingatlanok mûemlékké, valamint mûemléki jelentõségû területté nyilvánításáról, illetõleg mûemléki
védettségének megszüntetésérõl szóló 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(1) Mûemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Mezõfalva-Ménesmajor, 0668/4, 0668/17, 0668/21, 0668/24, 0668/31,
0668/32 helyrajzi számú ingatlanokon álló majorsági épületeket.
(2) Mûemléki környezetnek az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanok fennmaradó részét, továbbá a 0668/5,
0668/6, 0668/7, 0668/8, 0668/9, 0668/10, 0668/16, 0668/20, 0668/22, 0668/28 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 0668/18 és 0668/26 helyrajzi számú ingatlanok 0668/7, 0668/8, 0668/10 és 0668/20 helyrajzi számú ingatlanokkal
érintkezõ részét jelölöm ki.”
(3) Hatályát veszti az egyes ingatlanok mûemlékké nyilvánításáról, illetve mûemléki védettségének megszüntetésérõl
szóló 10/2003. (VII. 24.) NKÖM rendelet 8. §-a.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 24/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez
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2. melléklet a 24/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez
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3. melléklet a 24/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez
A budafoki mûemléki jelentõségû terület határának kiindulópontja a belterület 223291/2 helyrajzi számú ingatlan
délkeleti sarka. A határ innen észak felé indul a 223529 helyrajzi számú Stáció utca nyugati határa mentén. Elérve
223545 helyrajzi számú Péter-Pál utcát, annak déli határa mentén keletnek fordul, majd elérve a Péter-Pál utca keleti
végét és a 220588/1 helyrajzi számú Anna utcát, annak nyugati határvonala mentén észak felé halad. A 220691
helyrajzi számú ingatlan északkeleti sarkánál, a telekhatár mentén nyugat felé fordul, majd a telket körülölelve és
a 220692 ingatlan telekhatárát is érintve dél felé halad tovább. Metszi a 220720 helyrajzi számú Plébánia utcát, és
annak déli határvonalát követve, a Péter-Pál utcai eredeti ingatlanok hátsó telekhatára mentén, északnyugat felé
halad. A 220719 helyrajzi számú Szõlõ utca északi határvonalát is végigjárva a Szõlõ utca nyugati határa mentén ismét
dél felé fordul. A 221452 helyrajzi számú ingatlant elérve, annak északnyugati határvonala mentén halad tovább, és
folytatja útját a Péter-Pál utcai ingatlanok hátsó telekhatára mentén, azaz a 221452–221462 közti ingatlanok
szabálytalan vonalat alkotó északi határvonala mentén. A 221462 helyrajzi számú ingatlant nyugati irányból is
körbeöleli, és annak határa mentén dél felé halad. Metszi a 221530/3 helyrajzi számú Péter-Pál utcát, és annak déli
határvonala mentén indul vissza, kelet felé. Elérve a 223235 helyrajzi számú ingatlant, annak nyugati határa mentén
délnek fordul, hogy a Péter-Pál utca délre esõ ingatlanjait is magába ölelve haladhasson vissza a kiindulópont felé.
A 223235 helyrajzi számú ingatlanból indulva elhalad a 223238 helyrajzi számú ingatlan nyugati határvonala mentén,
és annak délnyugati sarkánál fordul keleti irányba. Innen a 223238, 223239/2, 223255/2, 223256/1, 223243/1,
223245/3, 223259/2, 223248/3, 223248/4, 223249, 223250, 223251 és 223268 helyrajzi számú telkek déli határvonala
mentén halad kelet felé. A 223268 helyrajzi számú ingatlan délkeleti sarkánál északnak fordul, majd a 223270
ingatlannál ismét keletnek, és innen a Péter-Pál utca déli oldalán fekvõ ingatlanok telekhatárán halad tovább kelet felé.
Elhalad a 223270, 223271, 223273/1, 223275 helyrajzi számú telkek déli határvonala mentén, majd délnek fordul,
körülöleli a 223277 helyrajzi számú ingatlant, és a 223278/1, 223281, 223282, 223286, 223287/2 ingatlanok déli
határvonala mentén halad tovább kelet felé. A 223291/1 helyrajzi számú ingatlant elérve délnek fordul, halad tovább
a 223291/2 nyugati határvonala mentén, majd annak délnyugati sarkánál ismét kelet felé fordul, és a 223292/2
helyrajzi számú Szent Gellért utca északi határvonala mentén eléri a kiindulópontot.
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4. melléklet a 24/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez
Budapest XXII. kerület, belterület 220691, 220692, 220693, 220694, 220695, 220696, 220697, 220698, 220699, 220700,
220701, 220702, 220703, 220704, 220705, 220706, 220707, 220708, 220709, 220710, 220711, 220712, 220713, 220714,
220715, 220716, 220717/1, 220717/2, 220718, 220719, 221452, 221453, 221454, 221455, 221456, 221457, 221458,
221459, 221460/1, 221461/2, 221462, 223235, 223236, 223237, 223238, 223239/1, 223239/2, 223243/1, 223245/1,
223245/3, 223247/1, 223248/3, 223248/4, 223249, 223250, 223251, 223255/1, 223255/2, 223256/1, 223256/2,
223259/1, 223259/2, 223262, 223263, 23264, 223266, 223267, 223268, 223270, 223271, 223273/1, 223275, 223277,
223278/1, 223281, 223282, 223286, 223287/2, 223288, 223289, 223290, 223291/1, 223291/2, 223545, 223546, 223547,
223548, 223549, 223550 és 223551 helyrajzi számú ingatlanok, a 221530/3 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanokkal
határolt szakasza, valamint a 220720 helyrajzi számú ingatlan 220692 helyrajzi számú telekkel határolt szakasza.
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Az emberi erõforrások miniszterének 25/2012. (IX. 14.) EMMI rendelete
egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok régészeti
védettségének megszüntetésérõl
A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 15. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § s) és u) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § l) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben
a következõket rendelem el:
1. §

(1) Kiemelten védetté nyilvánítom a Debrecen (Hajdú-Bihar megye), külterület 02061/10 és 02061/11 helyrajzi számok
alatt nyilvántartott, természetben a Debrecen–Csereerdõ településrészen található ingatlanok területén lévõ,
30424 egyedi azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az ún. alföldi szarmata sáncrendszer (Csörsz árok, Ördögárok)
részét képezõ, részben helyreállított késõ római sáncszakasz régészeti értékeinek megõrzése, kutathatóságának
biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelõhelyet az I. kategóriába
sorolom.

2. §

(1) Kiemelten védetté nyilvánítom a Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), belterület 46292/2, 46292/9, 46292/10,
46294/1 és 46295 helyrajzi számok alatt nyilvántartott, természetben Miskolctapolca településrészen található
ingatlanok területén lévõ, 21066 egyedi azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja a Miskolc nemzetség által építtetett 13. századi eredetû bencés
apátság maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelõhelyet az I. kategóriába
sorolom.

3. §

(1) Kiemelten védetté nyilvánítom a 16694 egyedi azonosító számú régészeti lelõhely Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén
megye), belterület 13001/1, 13001/2, 13002 és 13003/1 helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanok, valamint
a 16697 egyedi azonosító számú régészeti lelõhely Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), belterület 8864/20,
8864/21, 8864/22, 8864/23, 11646, 11647, 11648, 13003/1, 13003/2 és 13003/3 helyrajzi számok alatt nyilvántartott,
természetben a Tûzköves és Felsõszentgyörgy településrészeken elhelyezkedõ ingatlanok területét érintõ részét.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja a nemzetközi jelentõségû õskõkori település és kovabánya
lelõhelykomplexum maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelõhelyet az I. kategóriába
sorolom.
(4) Az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetõleg régészeti védettség megszüntetésérõl szóló
15/2004. (VII. 27.) NKÖM rendelet 3. § (3) bekezdésében régészeti védõövezetté nyilvánított 11646, 11647,
11648 helyrajzi számú ingatlanok, továbbá a 8864/14 és 13003 helyrajzi számú ingatlanok megosztása révén
keletkezett 8864/20, 8864/21, 8864/22, 8864/23, 13003/1, 13003/2 és 13003/3 helyrajzi számú ingatlanok régészeti
védõövezet besorolását megszüntetem.

4. §

(1) Kiemelten védetté nyilvánítom a Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), külterület 01183 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott ingatlan területén lévõ, 16757 egyedi azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja a nemzetközi viszonylatban is kiemelkedõ õsrégészeti
lelõhelynek számító Szeleta-barlang õskõkori régészeti értékeinek megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelõhelyet az I. kategóriába
sorolom.
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5. §

(1) Kiemelten védetté nyilvánítom a Regöly (Tolna megye), belterület 577, 578 és 579 helyrajzi számok alatt nyilvántartott
ingatlanok területén lévõ, 72001 egyedi azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja a nemzetközi viszonylatban is kiemelkedõ, kora vaskori halomsír
régészeti értékeinek megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelõhelyet az I. kategóriába
sorolom.

6. §

(1) Kiemelten védetté nyilvánítom a Tokaj (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), belterület 601/1, 602, 603, 604, 605, 606,
607/1, 607/2, 608, 609/1, 609/2, 610, 611, 612/1, 612/2, 613, 614, 615, 616, 617 és 618, valamint a Tokaj, külterület 03, 08
és 09 helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanok területén lévõ, 62362 egyedi azonosító számú régészeti
lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja a Rákóczi-vár középkori és kora újkori régészeti értékeinek
megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelõhelyet az I. kategóriába
sorolom.

7. §

(1) Fokozottan védetté nyilvánítom a Gyulakeszi (Veszprém megye), külterület 070, továbbá a Tapolca (Veszprém megye),
külterület 0584 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Csobánc hegyen található ingatlanok területén
lévõ, 7998 egyedi azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedõ késõ bronzkori–kora vaskori erõdített
település és középkori vár maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába
sorolom.

8. §

(1) Fokozottan védetté nyilvánítom az Ordacsehi (Somogy megye), külterület 0137/14 helyrajzi szám alatt nyilvántartott
ingatlan területén lévõ, 47941 egyedi azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja a Kisvár elnevezésû közép-, illetve kora újkori vár
maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába
sorolom.

9. §

(1) Fokozottan védetté nyilvánítom a Tállya (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), külterület 0162/1 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott ingatlan területén lévõ, 16830 egyedi azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja a Mekecsvár elnevezésû vaskori erõdített település
maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába
sorolom.

10. §

(1) Fokozottan védetté nyilvánítom a Tállya (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), külterület 0170 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott, természetben az Óvár hegyen található ingatlan területén lévõ, 16831 egyedi azonosító számú
régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedõ késõ bronzkori–vaskori erõdített település
maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába
sorolom.

11. §

(1) A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1620-121/1951. számú miniszteri döntésével védett régészeti területté
nyilvánított Vajdácska (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), belterület 321 és 322 helyrajzi számok alatt nyilvántartott
ingatlanokon lévõ, Templomdomb nevû terület régészeti védettségét megszüntetem.
(2) A védelem fenntartását régészeti szempontok a továbbiakban nem indokolják.

12. §

Az e rendeletben védetté nyilvánított területeken a kulturális örökségvédelmi hatóság engedélye szükséges
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl, és eljárásaikra
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vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 12. pontjában felsorolt
tevékenységekhez.
13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl
szóló 15/2004. (VII. 27.) NKÖM rendelet 3. § (3) bekezdése.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

Az emberi erõforrások miniszterének 26/2012. (IX. 14.) EMMI rendelete
a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelõhely, lelet megtalálója anyagi
elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosításáról
A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés d) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes
szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Elõzetes régészeti dokumentációt kizárólag a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény
(a továbbiakban: Kötv.) 20. § (2) bekezdésében meghatározott intézmény készíthet. Az elõzetes régészeti
dokumentáció elkészítésére vonatkozóan az elkészítésre jogosult intézmény és a beruházó vagy a beruházásokkal
kapcsolatos feladatokat ellátó költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: beruházó) írásbeli szerzõdést köt.
(2) Az elõzetes régészeti dokumentáció elkészítésének költségeit – a Kötv. 20/A. § (3) bekezdésében foglaltak
kivételével – a beruházó viseli.
(3) Az elõzetes régészeti dokumentáció készítése kiterjed a beruházás által érintett területre vonatkozó kulturális
örökségvédelmi és helytörténeti szakirodalmi adatok, múzeumi, térképi, levéltári adatok, valamint fényképek részletes
feldolgozására is.
(4) Elõzetes régészeti dokumentációnak minõsül az örökségvédelmi hatástanulmány, amennyiben tartalmát és az
elkészítéséhez alkalmazott módszereket tekintve megfelel az elõzetes régészeti dokumentáció fogalmi feltételeinek,
továbbá alkalmas az elvégzendõ régészeti feladatellátás formájának, idõ- és költségvonzatainak meghatározására.”

2. §

Az R. 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell:)
„a) a feltárni tervezett ingatlanok azonosítására alkalmas és a terület helyszínét, pontos kiterjedését, továbbá
a feltárandó terület nagyságát egyértelmûen, valamint értelmezhetõ léptékben ábrázoló térképet,”

3. §

(1) Az R. 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A feltárási engedély tartalmazza:)
„d) a feltárás jellegét és a Kötv. 7. § 6., 7., 12., 15., 18., 21. és 25. pontjaiban foglalt módját, várható idõtartamát,”
(2) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A szakigazgatási szerv a jogerõs engedélyt megküldi a Magyar Nemzeti Múzeumnak és a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Nyilvántartási Irodájának.”

4. §

Az R. a következõ 7/A. és 7/B. §-sokkal egészül ki:
„7/A. § (1) A beruházáshoz kapcsolódó régészeti feltárás a területátvételt követõen kezdhetõ meg.
(2) A területátvétel során régészeti munkavégzésre alkalmas állapotúnak minõsül a terület, ha

20052

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 120. szám

a) a beruházási területen belüli feltárandó régészeti lelõhely kijelölése – legfeljebb 50 méteres távolságban
elhelyezett, jól látható, egyértelmûen megjelölt karókkal – megtörtént, a kitûzött pontok koordinátáit tartalmazó
kitûzési jegyzõkönyvet és kitûzési vázrajzot papír alapon és az Egységes Országos Vetületi (a továbbiakban: EOV)
rendszerben készült digitális térkép (állomány) formájában a feltáró intézménynek a beruházó átadta;
b) megtörtént a fakitermelés, bozót-, nád-, cserjeirtás és a szántóföldi növényzet betakarítása vagy irtása;
c) építmény, építési vagy bontási hulladék, továbbá egyéb jelentõs méretû vagy mennyiségû tárgy nem található
a munkaterületen;
d) a közmûvezetékek terepi kijelölése vagy kiváltása megtörtént, leíró és térképes dokumentációját (beleértve
– amennyiben rendelkezésre áll – az EOV rendszerben készült állományt is) a feltáró intézménynek a beruházó átadta,
vagy – amennyiben nincs közmûvezeték a területen, illetve annak védõtávolsága sem érinti a területet – arról
a beruházó nyilatkozatot tett a közmûszolgáltató nyilatkozata alapján a feltáró intézmény felé;
e) a tûzszerészeti vizsgálat megtörtént, annak minõségbiztosítási jegyzõkönyvét a feltáró intézménynek a beruházó
átadta;
f) a megelõzõ feltáráshoz kapcsolódóan földdepók létesítése szükséges, azok a régészeti feltárással érintett területen
kívül kijelölésre kerültek a feltárásra jogosult intézmény javaslata alapján – a feltárásra vonatkozó szerzõdésben
meghatározott eltérõ rendelkezés hiányában – oly módon, hogy azok a régészeti lelõhely esetleges nem ismert,
a beruházás miatt a késõbbiekben feltárandó részeit ne fedjék el, ugyanakkor a feltárás helyszínétõl ne legyenek
a szükségesnél távolabb;
g) a beruházó biztosítja a feltárandó terület megközelíthetõségét a feltáró intézmény számára.
7/B. § (1) A régészeti feltárásra alkalmas napnak minõsül az a munkanap, amelyen az idõjárási és a talajviszonyok,
továbbá az egyéb körülmények nem akadályozzák meg a feltárási tevékenységet.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel régészeti feltárásra nem alkalmas különösen az a nap,
a) amelyen hõségriadó elrendelésére kerül sor;
b) amelyen a csapadék mennyisége vagy jellege megakadályozza a feltárási tevékenységet;
c) amelyen a talaj fagyott állapota, nedvességtartalma, a belvíz vagy a talajvíz szintje megakadályozza a feltárási
tevékenységet.
(3) A régészeti feltárásra alkalmas és alkalmatlan napokat a feltárási naplóban rögzíteni kell, ezt a szakigazgatási
szerv ellenõrzi, és vita esetén dönt.”
5. §

Az R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A leletanyag befogadásáért a befogadó muzeális intézményt illeti meg a leletelhelyezés költségeinek ellenértéke.”

6. §

Az R. 14. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Magyar Nemzeti Múzeum a feltárási jogosultsággal rendelkezõ intézményekkel és szakmai szervezetekkel egyeztetve,
a miniszter egyetértésével megállapítja, és minden év február 10-ig a honlapján nyilvánosságra hozza:)
„d) a megelõzõ feltárás elvégzésére jogosult illetékes múzeum és a beruházó közötti szerzõdésmintára, valamint az
elõzetes régészeti dokumentáció elkészítésére kötendõ szerzõdésmintára vonatkozó javaslatot és”

7. §

Az R. 20. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A megyei múzeum (a fõvárosban a Budapesti Történeti Múzeum), a Kötv. 22. § (3) bekezdésében és 23. §-ában
meghatározottak alapján, a területileg illetékes múzeumi feladatkörében átvett régészeti célú pénzeszközök
felhasználásáról analitikus nyilvántartást vezet.”

8. §

Az R. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § A kisajátításról szóló törvény szerinti közérdekû cél megvalósítása esetén a nagyberuházásokra vonatkozó
szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.”

9. §

Az R. a következõ 30. §-sal egészül ki:
„30. § E rendeletnek a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelõhely, lelet megtalálója anyagi
elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 26/2012. (IX. 14.) EMMI
rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 14. § d) pontja szerinti feladatot a 2012. évre vonatkozóan az
R. hatálybalépését követõ 30 napon belül kell teljesíteni.”
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10. §

Az R.
a) 5. § (5) bekezdésében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe
a „Hivatal” szöveg,
b) 14. § nyitó szövegrészében a „miniszter” szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs miniszter” és a „február 10-ig”
szövegrész helyébe a „március 15-ig” szöveg,
c) 14. § a) pontjában az „elõzetes dokumentáció” szövegrész helyébe az „elõzetes régészeti dokumentáció” szöveg,
d) 15. § (3) bekezdésében az „A területileg illetékes múzeum” szövegrész helyébe az „Az illetékes múzeum” szöveg,
e) 1. melléklet 6.9. pontjában az „elõzetes dokumentáció” szövegrész helyébe az „elõzetes régészeti dokumentáció”
szöveg
lép.

11. §

Hatályát veszti az R.
a) 1. § d) pontja,
b) 19. § (1) bekezdés elsõ mondata,
c) 21. §-át megelõzõ alcím-megjelölés,
d) 22–25. §-a , valamint
e) 29. § (2) bekezdése.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 42/2012. (IX. 14.) KIM rendelete
a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) Jogi szakvizsgát az tehet, aki bírósági vagy ügyészségi fogalmazóként, ügyvédjelöltként, jogi elõadóként, más
jogi munkakörben dolgozó jogászként – ideértve az e rendelet szerinti ösztöndíjasokat is – joggyakorlatot szerzett
(a továbbiakban: jelölt).
(2) A jogi szakvizsga célja, hogy a jelölt – a joggyakorlati idõ eltelte után – számot adjon elméleti jogi ismereteinek,
szaktudásának gyakorlati alkalmazásáról és jogértelmezési készségérõl.
(3) A jogi szakvizsga egységes, bármely jogterületen és jogi munkakörben önálló jogi munka végzésére jogosít.
(4) A jogi szakvizsgát az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)
szervezésében a Jogi Szakvizsga Bizottság (a továbbiakban: Szakvizsga Bizottság) tagjaiból kijelölt vizsgabizottság
elõtt kell letenni.
(5) Az igazságügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Szakvizsga Bizottság tagjait az elméleti és
a gyakorlati jogászok közül – az elnökét, elnökhelyettesét és titkárát a Szakvizsga Bizottság tagjai közül – 5 évre nevezi
ki. A Szakvizsga Bizottság tagjává csak olyan büntetlen elõéletû személy nevezhetõ ki, aki jogi szakvizsgával és jogi
diplomához kötött legalább 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
(6) A szakvizsga bizottsági tagságot a miniszter megszüntetheti, ha a Szakvizsga Bizottság tagja
a) ismétlõdõen vagy súlyosan megszegi a vizsgáztatás rendjére vonatkozó e rendeletben és a vizsgaszabályzatokban
foglalt elõírásokat vagy
b) olyan magatartást tanúsít, amely méltatlan a Szakvizsga Bizottságban betöltött tagságához.
(7) A szakvizsga bizottsági tagság megszûnik
a) a szakvizsga bizottsági tagságról történõ lemondással,
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b) a szakvizsga bizottsági tagság miniszter általi megszüntetésével,
c) a kinevezés idõtartamának lejártával,
d) a tag halálával.”
(2) Az R. 1. § (4)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A jogi szakvizsgát az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)
szervezésében a jogi szakvizsga vizsgáztatóiból esetenként kijelölt vizsgabizottság elõtt kell letenni.
(5) Az igazságügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) a jogi szakvizsga vizsgáztatóit (a továbbiakban:
vizsgáztató) az elméleti és a gyakorlati jogászok közül 5 évre nevezi ki. Vizsgáztatóvá csak olyan büntetlen elõéletû
személy nevezhetõ ki, aki jogi szakvizsgával és jogi diplomához kötött legalább 10 éves szakmai tapasztalattal
rendelkezik.
(6) A vizsgáztató kinevezését a miniszter visszavonhatja, ha a vizsgáztató
a) ismétlõdõen vagy súlyosan megszegi a vizsgáztatás rendjére vonatkozó e rendeletben és a vizsgaszabályzatokban
foglalt elõírásokat vagy
b) olyan magatartást tanúsít, amely méltatlan a vizsgáztatói tisztséghez.
(7) A vizsgáztatói kinevezés megszûnik
a) a vizsgáztatói tisztségrõl való lemondással,
b) a vizsgáztatói tisztség miniszter általi visszavonásával,
c) a vizsgáztatói kinevezés idõtartamának lejártával,
d) a vizsgáztató halálával.”
2. §

Az R. 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A joggyakorlat idejébe – a (3) és (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a jogi végzettséget igazoló doktori oklevél
megszerzését követõen, jogi képesítéshez kötött)
„c) a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 47. §-a szerinti ösztöndíjas jogviszony keretében
a befogadó intézménynél”
(eltöltött idõ számítható be.)

3. §

Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A jogi végzettséget igazoló doktori oklevél megszerzését követõen a terhességi-gyermekágyi segély,
a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint a tanulmányi ösztöndíj – ide nem értve a (2) bekezdés
b) és c) pontja szerinti ösztöndíjat – folyósításának idejét összesen legfeljebb 3 hónap, az állam és jogtudományi
doktori (PhD) képzés idejét legfeljebb 12 hónap tartamáig lehet a joggyakorlat idejébe beszámítani.”

4. §

Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A jogi szakvizsgára a miniszternél írásbeli kérelemmel vagy a minisztérium erre a célra kialakított informatikai
felületén (a továbbiakban: elektronikus úton történõ jelentkezés) kell jelentkezni.
(2) Az elsõ részvizsgára jelentkezésnél a jelöltnek meg kell adnia
a) nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét idejét, anyja nevét (e rendeletben a továbbiakban együtt:
személyazonosító adatait), e-mail címét, telefonszámát,
b) a jogi végzettségét igazoló doktori oklevél megszerzésének helyét, keltét, az oklevél sorszámát,
c) a joggyakorlat teljesítésére és az abba e rendelet szerint beszámítható idõtartamra vonatkozó adatokat,
d) a választott részvizsga megjelölését,
e) a választott vizsgatárgy megjelölését, amelybõl a jelölt írásbeli vizsgát tesz,
f) az e rendeletben foglaltak szerint választott vizsgaidõpontot.
(3) A jelöltnek az elsõ jelentkezéskor a joggyakorlat teljesítését igazoló okiratokat, a jogi végzettséget igazoló doktori
oklevél közjegyzõ által hitelesített másolatát és a vizsgadíj befizetésérõl kiállított igazolás másolatát a jelentkezéssel
egyidejûleg, míg elektronikus úton történõ jelentkezés esetében a jelentkezéstõl számított 3 munkanapon belül kell
benyújtania vagy postai úton megküldeni a minisztérium részére.
(4) Az elsõ részvizsga letételét követõ jelentkezésben a (2) bekezdés a), d) és f) pontjában foglaltakat, valamint az elõzõ
részvizsgáról kiállított tanúsítvány ügyszámát és keltét kell feltüntetni. A vizsgadíj befizetésérõl kiállított igazolás
másolatát a jelentkezéssel egyidejûleg, míg elektronikus úton történõ jelentkezés esetében a jelentkezéstõl számított
3 munkanapon belül kell benyújtani vagy postai úton megküldeni a minisztérium részére.
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(5) A jelölt a jelentkezéstõl számított 30 napon túli és négy hónapon belüli vizsgaidõpontra jelentkezhet. A négy
hónapos idõtartam számítása során figyelmen kívül kell hagyni azon idõszakokat, amelyekre vizsga nem tûzhetõ ki.
(6) A jelentkezés akkor kerül elfogadásra, ha a jelölt eleget tesz a (2)-(5) bekezdésben foglalt követelményeknek.
Az elfogadott jelentkezésrõl vagy annak elutasításáról az elutasítás okának megjelölésével a jelölt a jelentkezést
követõ 15 napon belül postai vagy elektronikus úton kap értesítést.
(7) A jelentkezés elutasításával szemben a jelölt a (6) bekezdés szerinti értesítéstõl számított 5 napon belül kifogással
élhet. A kifogást a miniszter bírálja el annak megérkezésétõl számított 15 napon belül. A miniszter a kifogásnak akkor
ad helyt, ha a jelentkezés a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelel.
(8) A jelentkezés elutasítása esetén a már befizetett vizsgadíjat – 5 000 Ft adminisztrációs költség levonásával – és
a jelölt által megküldött iratokat a (7) bekezdés szerinti kifogás benyújtására nyitva álló határidõ eredménytelen
elteltét követõ 45 napon belül vissza kell utalni. A határidõben benyújtott kifogás elutasítása esetén a visszautalásra
nyitva álló határidõt a kifogás elutasításáról szóló döntés meghozatalától kell számítani.
(9) A jelentkezés elfogadása esetén a miniszter a vizsgát a jelentkezõk számának függvényében a jelentkezõ által
megjelölt idõpontra, vagy az ahhoz képest legkorábbi idõpontra tûzi ki és errõl a jelöltet a jelentkezést követõ
15 napon belül postai vagy elektronikus úton értesíti.
(10) A jelentkezés során – ideértve a vizsgaidõpont kitûzését is – hiánypótlásnak, valamint méltányosságnak a 13. §
(3) bekezdésében foglaltak kivételével nincs helye.”
5. §

Az R. 5. § (2)-(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jelölt elsõként az általa választott részvizsga – választása szerinti – vizsgatárgyából írásbeli vizsgát tesz. Európai
közösségi jog vizsgatárgyból írásbeli vizsga nem tehetõ. A jelölt valamennyi vizsgatárgyból szóbeli vizsgát tesz.
(3) A részvizsgák sorrendjét a jelölt választja meg. A jelöltnek elsõként azt a részvizsgát kell letennie, amelynek
vizsgatárgyából írásbeli vizsgát tett. A következõ részvizsgára csak az elõzõ részvizsga sikeres letétele után lehet
jelentkezni.
(4) A miniszter minden év július 31. napjáig a részvizsgákon az irányadó joganyagot és a vizsgatárgyak tételeit
a minisztérium honlapján közzéteszi. Az ismertetõ évenkénti felülvizsgálatáról a miniszter gondoskodik.
(5) A megkezdett jogi szakvizsga 5 év alatt tehetõ le. Öt év eredménytelen eltelte esetén az addig letett részvizsgák
érvényüket vesztik. A jogi szakvizsga az írásbeli vizsga elsõ kitûzött idõpontjától minõsül megkezdettnek.”

6. §

(1) Az R. 7. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jelölt az írásbeli vizsga kezdetekor a vizsgafeladatok közül egyet húz, amelynek kidolgozására négy óra
idõtartam áll rendelkezésére. A vizsgán segédanyagként olyan papír alapú jogszabályszöveg használható, amely
kizárólag a normaszöveget tartalmazza. A feladat kidolgozása során a vizsgabiztos által rendelkezésre bocsátott,
bélyegzõvel ellátott papír használható, amelyen a jelöltnek nevét fel kell tüntetnie. Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget
csak a vizsgaszabályzatban meghatározott esetekben és módon lehet elhagyni. A helyiség vizsgaszabályzatban
foglaltaktól eltérõ elhagyása esetén a vizsga érvénytelen. Érvénytelen vizsga esetén pótvizsgának van helye.
(3) Az írásbeli vizsgán a rendfenntartás a miniszter által kijelölt vizsgabiztos feladata. A jelölt a vizsgafeladat
megoldását – aláírásával ellátva – a vizsgafeladattal együtt a vizsgabiztosnak adja át.
(4) Ha a jelölt az írásbeli vizsgára vonatkozó szabályokat megszegi a vizsgabiztos a jelölt vizsgáját felfüggeszti, és errõl
jegyzõkönyvet készít. Felfüggesztett vizsga esetén pótvizsgának van helye. ”

7. §

Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § Az írásbeli feladat megoldását és a feladatlapot a vizsgabizottság tagjai – jelöltenként külön zárt borítékban –
kapják meg. A feladat megoldását a vizsgatárgy szerint illetékes vizsgabizottsági tag értékeli. Sikertelen írásbeli vizsga
esetén pótvizsgának van helye. Szóbeli vizsga csak a sikeres írásbeli vizsgát követõen tehetõ.”

8. §

Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) A részvizsga a miniszter által kijelölt három tagú vizsgabizottság elõtt történik. A vizsgabizottság elnöke
a miniszter által a vizsgabizottság tagjai közül esetenként felkért személy. A vizsga nyilvános.
(2) A jelölt vizsgája akkor sikeres, ha a vizsgabizottság meggyõzõdött arról, hogy az adott vizsgatárgyak
vonatkozásában a jelölt elméleti jogi ismereteit, szaktudását a gyakorlatban úgy képes alkalmazni, amely alkalmassá
teszi arra, hogy jogi munkát önállóan végezzen.
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(3) A vizsgabizottság a jelölt vizsgáját zárt tanácskozásban értékeli, és annak eredményét szóban, nyilvánosan hirdeti ki
a vizsgát követõen.
(4) A részvizsgáról jegyzõkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a jelölt személyazonosító adatait,
a vizsgatárgyakat, a vizsga idõpontját, valamint a vizsga értékelését. Sikeres vizsga esetén a jegyzõkönyvnek
tartalmaznia kell a részvizsgáról kiállított tanúsítvány ügyszámát is. A jegyzõkönyvet a vizsgabizottság tagjai írják alá.”
9. §

Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) A részvizsga vizsgatárgyainak értékelése: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) érdemjeggyel
történik. A részvizsgát vizsgatárgyanként – az írásbeli vizsgát is ideértve – egy érdemjeggyel kell értékelni.
(2) A jogi szakvizsga eredményét a részvizsgákon teljesített vizsgatárgyak érdemjegyeinek átlaga alapján kell
kiszámítani. Mindhárom részvizsga sikeres letétele után a vizsgatárgyak érdemjegyeit össze kell adni, és azt osztani
a vizsgák számával úgy, hogy a sikertelen részvizsgát egy elégtelen érdemjegyként kell számításba venni.
(3) A jogi szakvizsgán elérhetõ eredmény
a) kitûnõ, ha a jelölt minden vizsgatárgyból jeles (5) érdemjegyet ért el,
b) jeles, ha az érdemjegyek átlaga legalább 4,50,
c) jó, ha az érdemjegyek átlaga 4,00-4,49 között van,
d) közepes, ha az érdemjegyek átlaga 3,00- 3,99 között van,
e) elégséges, ha az érdemjegyek átlaga 2,99 vagy az alatt van.”

10. §

Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Sikertelen abból a vizsgatárgyból tett vizsga, amin a jelölt elégtelen érdemjegyet ért el. Ha a részvizsgán a jelölt egy
vizsgatárgyból sikertelen vizsgát tett, a vizsgabizottság e vizsgatárgyból pótvizsgára utasítja. A második pótvizsga
sikertelensége esetén újabb pótvizsgának nincs helye, a részvizsgát meg kell ismételni. A részvizsga megismétlésének
van helye akkor is, ha a jelölt több vizsgatárgyból tett sikertelen vizsgát.”

11. §

Az R. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) A vizsgabizottság a sikeres részvizsgáról az 1. melléklet szerinti tanúsítványt állít ki. A jogi szakvizsgáról
az utolsó sikeres részvizsga letételének napjától számított 30 napon belül a miniszter a 2. melléklet szerinti
bizonyítványt állít ki. A bizonyítványon a jogi szakvizsga eredményét a 10. § szerinti értékelésnek megfelelõen kell
feltüntetni.
(2) Az elveszett vagy megsemmisült tanúsítvány vagy bizonyítvány pótlására a miniszter az erre irányuló kérelem
beérkezésétõl számított 15 munkanapon belül igazolást állít ki. Az igazolás kiállításának díja 10 000 Ft.”

12. §

(1) Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jogi szakvizsga díja részvizsgánként 24 500 Ft. A pótvizsga díja 20 000 Ft, a megismételt részvizsga díja 30 000 Ft.”
(2) Az R. 13. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a jelölt a jelentkezés elfogadásáról szóló értesítést követõen a megjelölt vizsgaidõpont elhalasztását kéri
a vizsga idõpontját megelõzõen legalább 5 nappal és az eljárásért 20 000 Ft halasztási díjat befizet, újabb
vizsgaidõpontra jelentkezhet a vizsgadíj ismételt megfizetésének kötelezettsége nélkül. Ha a jelölt halasztást nem
kért, vagy a 20 000 Ft díjat nem fizeti be, a már befizetett vizsgadíjat elveszti.”
(3) Az R. 13. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Halasztási kérelem hiányában, ha a jelölt a vizsgán nem jelent meg, 2 munkanapon belül az erre okot adó
méltányolható körülmény – különösen a jelöltet érintõ súlyos betegség, baleset, egyéb elháríthatatlan ok –
igazolásának van helye a miniszternél. Amennyiben a méltányossági kérelemnek a miniszter helyt ad, a jelölt 20 000 Ft
halasztási díj befizetése mellett újabb vizsgaidõpontra jelentkezhet, ellenkezõ esetben a már befizetett vizsgadíjat
elveszti.”
(4) Az R. 13. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a jelölt a távolmaradását a (3) bekezdésben megjelölt idõpontig kimenti, de újabb vizsgaidõpontra nem
jelentkezik, kérelmére a vizsgadíjat – a halasztási eljárásért befizetett díj levonásával – vissza kell utalni.”
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13. §

Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vizsgabizottság tagját a befizetett vizsgadíjból jelöltenként 5 000 Ft vizsgáztatói díj illeti meg. A vizsgabizottság
tagját a jelölt távolmaradása esetén 3 000 Ft vizsgáztatói díj illeti meg. A jegyzõkönyvvezetõt vizsganaponként 4 500 Ft
illeti meg.”

14. §

Az R. a következõ 17/C. §-sal egészül ki:
„17/C. § (1) E rendeletnek a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 42/2012. (IX. 14.)
KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr.2.) megállapított rendelkezéseit – az R. 10. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak
kivételével – akkor is alkalmazni kell, ha a Módr.2. hatálybalépését megelõzõen a jogi szakvizsgára bocsátás iránti
kérelmet már benyújtották.
(2) A Módr.2.-vel megállapított R. 12. § (1) bekezdésében foglaltakat azon részvizsgák vonatkozásában nem kell
alkalmazni, amelyekre a jelölt jelentkezése a Módr.2. hatálybalépését megelõzõen már elfogadásra került.
(3) A Szakvizsga Bizottság 2012. november 1-jén megszûnik. Az, aki 2012. október 31. napján a Szakvizsga Bizottság
tagja, e tagságra való kinevezési idejének hátralévõ idõtartamára vizsgáztatónak minõsül.”

15. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

16. §

Az R. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

17. §

Az R.
a) 2. § (3) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
b) 3. § g) pontjában az „a Nemzeti Közigazgatási Intézet” szövegrész helyébe az „az ösztöndíj program
lebonyolításáért felelõs szerv” szöveg,
c) 6. §-ában az „az igazságügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „a miniszter” szöveg,
d) 11. § (2) bekezdésében a „részvizsgát meg kell ismételnie” szövegrész helyébe a „részvizsga megismétlésének van
helye” szöveg,
e) 15. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg
f) 15. § (2) bekezdésében a „Szakvizsga Bizottsághoz” szövegrész helyébe a „miniszterhez” szöveg
lép.

18. §

Hatályát veszti az R.
a) 7. § (5) bekezdése
b) 14. § (2) bekezdése,
c) 15. § (1) bekezdése,
d) a 15. § (3) bekezdése.

19. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1. § (2) bekezdése, 4. §-a, 12. §.-a, 13. §-a, 15. § (2) bekezdése, valamint 18. § c) pontja 2012. november 1-jén
lép hatályba.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 42/2012. (IX. 14.) KIM rendelethez
„1. számú melléklet az 5/1991. (IV. 4.) IM rendelethez
Jogi Szakvizsga Bizottság
Ügyszám: ..................................................

TANÚSÍTVÁNY
A Jogi Szakvizsga Bizottság vizsgabizottsága tanúsítja, hogy
....................................................................................................
aki ........................................................, .................... év ...................................................... hó ................... napján született, a jogi
szakvizsga ........................................................................ részének vizsgatárgyaiból (................................................... vizsgatárgyból
.............................. eredménnyel; ............................................................................... vizsgatárgyból .................................. eredménnyel;
.................................................................................. vizsgatárgyból ..................................... eredménnyel) a vizsgát letette.

........................................, .................... év ........................................ hó .................... nap

............................................................
a vizsgabizottság elnöke

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

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

a vizsgabizottság tagja

a vizsgabizottság tagja

P. H. ”

2. melléklet a 42/2012. (IX. 14.) KIM rendelethez
„1. számú melléklet az 5/1991. (IV. 4.) IM rendelethez
Ügyszám: ..................................................

TANÚSÍTVÁNY
A vizsgabizottság tanúsítja, hogy
……………………………………………………….
aki ........................................................, .................... év ...................................................... hó ................... napján született, a jogi
szakvizsga ........................................................................ részének vizsgatárgyaiból (................................................... vizsgatárgyból
.............................. eredménnyel; ............................................................................... vizsgatárgyból .................................. eredménnyel;
.................................................................................. vizsgatárgyból ..................................... eredménnyel) a vizsgát letette.

…………………………, ……… év ………………….. hó …… nap

............................................................
a vizsgabizottság elnöke

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

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

a vizsgabizottság tagja

a vizsgabizottság tagja”
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3. melléklet a 42/2012. (IX. 14.) KIM rendelethez
„2. számú melléklet az 5/1991. (IV. 4.) IM rendelethez

Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter
Ügyszám: …………………

…………………………………………………
aki …………................................, ............. év
........................................... hó ......... napján született,

BIZONYÍTVÁNY

a jogi szakvizsgát
…………….. eredménnyel letette.

…………, ……… év ………………….. hó …… nap

……………………………….
Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter
P. H.

”
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 59/2012. (IX. 14.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról
szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.)
OGY határozat a következõk szerint módosul:
a Gazdasági és informatikai bizottságba
Volner János (Jobbik) helyett
Hegedûs Tamást (Jobbik)
a bizottság alelnökévé,
a Gazdasági és informatikai bizottságba
Hegedûs Tamás (Jobbik) helyett
Volner Jánost (Jobbik)
a Honvédelmi és rendészeti bizottságba
Rubi Gergely (Jobbik) helyett
Mirkóczki Ádámot (Jobbik)
a bizottság tagjává
megválasztja.
2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Móring József Attila s. k.,

Nyakó István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. szeptember 10-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1358/2012. (IX. 14.) Korm. határozata
az EU-s forrásból finanszírozott és megvalósult „Cigándi tájgazdálkodási és árvízvédelmi program”
címû projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség veszélye miatt szükséges intézkedésekrõl
A Kormány
1. felkéri a belügyminisztert, hogy biztosítsa a „Cigándi tájgazdálkodási és árvízvédelmi program” címû megvalósult
projekt éves üzemeltetési és fenntartási költségeit,
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
2. felkéri a belügyminisztert, hogy biztosítsa az 1. pontban jelzett projekt árvízvédekezési próbaüzemének költségeire
a pénzügyi keretet, valamint intézkedjen annak érdekében, hogy az illetékes vízügyi igazgatóság az árvízvédelmi
próbaüzemet lefolytassa,
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
3. felkéri a vidékfejlesztési minisztert, hogy dolgozzon ki olyan tájgazdálkodási koncepciót, amely alkalmas az 1. pontban
jelzett projekt megvalósítási területén folytatott tájgazdálkodási célok teljesítésére,
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
4. felkéri a belügyminisztert, hogy vizsgálja meg az 1. pontban jelzett projekt keretében a tájgazdálkodásba bevont
területek tulajdonosi összetételét, és szükség szerint tegyen javaslatot a Magyar Állam tulajdonában lévõ földterületek
növelésére.
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1359/2012. (IX. 14.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú
(„Kecskemét térségi elérhetõség fejlesztése” címû) projekt támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú, „Kecskemét térségi elérhetõség
fejlesztése” címû, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerzõdésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedés
Operatív Program Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1359/2012. (IX. 14.) Korm. határozathoz
Projekt száma

Projekt megnevezése

KÖZOP-3.5.0-09-11- Kecskemét térségi
2012-0019
elérhetõség
fejlesztése

Projektgazda

Kecskemét
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Projekt támogatási
összege (Ft)

Támogatás intenzitása

Projekt rövid bemutatása

4 112 094 357

100%

Környezetvédelmi
elõzetes vizsgálati
dokumentáció,
engedélyezési terv
és az építési
engedélyezési
eljárás
lebonyolítása,
kisajátítási tervek
elkészítése,
a szükséges
területszerzési
feladatok
elvégzése. A kiviteli
tervek elkészítése a
késõbbi kivitelezõ
feladata lesz.

Támogathatóság feltételei

1. A projektmenedzsment-költségek
megfelelõ lehatárolása, annak
elszámolhatóságához a Közremûködõ
Szervezetek által egyeztetett
önköltség-számítási szabályzat
összeállítása és Közremûködõ Szervezet
általi elfogadása szükséges.
2. A támogatói döntés meghozatalának
napjától számított 30 napon belül
történjen meg a támogatási szerzõdés
aláírása, illetve a támogatási szerzõdés
hatálybalépését követõ további
30 napon belül nyújtsa be a
kedvezményezett az elsõ közbeszerzés
dokumentációját a Közremûködõ
Szervezet részére.
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A Kormány 1360/2012. (IX. 14.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (6) bekezdése alapján
az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia mûködtetésének támogatásához 76,2 millió forint 1. melléklet szerinti,
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel
a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím,
23. Sporttevékenység támogatása alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával,
továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggõ feladatainak támogatása jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
átcsoportosításra: azonnal
elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2012. november 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Alcím
szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

Fejezet
név

Cím
szám

Alcím
szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

Fejezet
név

20

Cím
szám

23

Alcím
szám

5

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Cím
név

Cím
név

Alcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

ElĘir.
csop.
név

Kiemelt elĘirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt elĘirányzat
neve

BEVÉTEL

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
1 példány
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

Összesen

76,2

Emberi ErĘforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakításával, továbbá az
MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggĘ feladatainak támogatása

Fejezet
név

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

297446

XX.

ÁHT.
Fejezet
egyedi
szám
azonosító

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

ÁHT.
Fejezet
egyedi
szám
azonosító

20

Cím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

Emberi ErĘforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
23
Sporttevékenység támogatása
Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakításával, továbbá az
MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggĘ feladatainak támogatása
297446
5
1
MĦködési költségvetés
5
Egyéb mĦködési célú kiadások
XI.
Miniszterelnökség
297102
3
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

XX.

ÁHT.
Fejezet
egyedi
szám
azonosító

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi ErĘforrások Minisztériuma

1. melléklet az 1360/2012. (IX. 14.) Korm. határozathoz

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I.n.év

76,2

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

-76,2

76,2

Módosítás
(+/-)

II. n.év

IV.n.év

MAGYAR KÖZLÖNY
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76,2

III.n.év

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
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A Kormány 1361/2012. (IX. 14.) Korm. határozata
a megtett úttal arányos tarifarendszerû, korszerû elektronikus díjszedés díjpolitikájáról és
a rendszerbeszerzés feltételeirõl, finanszírozásáról
1. A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetésérõl szóló 1138/2012. (V. 3.) Korm. határozat 1. pont
e) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetése érdekében egyetért azzal, hogy a külön
jogszabályban meghatározott, díjszedéssel érintett országos közutak használatáért fizetendõ útdíjak mértékét a megtett
távolsággal arányosan kell megállapítani arra figyelemmel, hogy)
„e) a D1 és B2 díjkategóriák vonatkozásában továbbra is érvényben marad az idõtartamhoz kötött gyorsforgalmi út
használati díjfizetési rendszer;”
2. A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetésérõl szóló 1138/2012. (V. 3.) Korm. határozat
a) 3. pont e) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány)
„e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy intézkedjen az országos közutak használatáért fizetendõ,
megtett távolsággal arányos útdíjak beszedésére alkalmas, az ellenõrzést is magában foglaló integrált
elektronikus díjszedési rendszer kiépítéséhez szükséges eszközöknek az éles üzem indulásától számított egy évig
tartó bevezetés támogatással és ezt követõen a szerzõdés megszûnéséig tartó infrastruktúra-támogatással
együttesen történõ beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásnak a Magyar Állam javára eljárva történõ, az
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. mint ajánlatkérõ általi megindításáról és ez alapján a közbeszerzési eljárás keretében
a szerzõdés megkötésérõl;
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal”
b) 3. pontja a következõ h) alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„h) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy az e) pont szerinti
közbeszerzés keretében beszerzésre kerülõ eszközök a Magyar Állam tulajdonába, az állami vagyonról szóló 2007.
évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Autópálya Kezelõ Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásába kerüljenek legalább a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülõ szerzõdés idõbeli
hatályának idõtartamára;
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal (a Magyar Államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának kijelölésére
vonatkozó rendelet kiadására)”
c) 3. pontja a következõ i) alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„i) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a megtett úttal arányos díjszedési rendszer megvalósítása során
gondoskodjon az európai uniós forrásokból történõ finanszírozásba történõ utólagos bevonás lehetõségérõl.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: folyamatosan”
3. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a hálózati kiterjesztésre, a települési és az országos
tranzitforgalom kezelésére vonatkozó díjpolitikai javaslatoknak (amelyek értelmében az M0 és az azon belüli
gyorsforgalmi szakaszok, valamint az M31 kivételével a teljes gyorsforgalmi hálózat díjköteles a 3,5 tonna feletti
tehergépjármû kategória számára) a díjszedési rendszer beszerzésének ajánlati dokumentációjába történõ beépítése
érdekében járjon el.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Európai Bizottság megfelelõ szervezeti egységével
az egyeztetéseket az 1. melléklet szerinti díjtételek alkalmazásáról és a gyakori úthasználóknak nyújtható
kedvezményekrõl a többször módosított, a nehéz tehergépjármûvekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett
díjakról szóló, 1999. június 17-i 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint kezdje meg, és az állami
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támogatásnak minõsülõ intézkedéseket az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 108. cikk (3) bekezdése
értelmében elõzetesen jelentse be az Európai Bizottságnak.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
5. A Kormány egyetért azzal, hogy a 2013. évi központi költségvetési törvény külön jogcímen fedezetet biztosítson
az országos közutak használatáért fizetendõ, megtett távolsággal arányos útdíjak beszedésére alkalmas, az ellenõrzést
is magában foglaló integrált elektronikus díjszedési rendszer kiépítéséhez szükséges eszközöknek az éles üzem
indulásától számított egy évig tartó bevezetés támogatással és ezt követõen a szerzõdés megszûnéséig tartó
infrastruktúra-támogatással együttesen történõ beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötésre kerülõ szerzõdés teljesítéséhez.
6. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy
a) a 2013. évi központi költségvetési törvény keretében gondoskodjanak az országos közutak használatáért
fizetendõ, megtett távolsággal arányos útdíjak beszedésére alkalmas, az ellenõrzést is magában foglaló integrált
elektronikus díjszedési rendszer kiépítéséhez szükséges eszközöknek az éles üzem indulásától számított egy évig
tartó bevezetés támogatással és ezt követõen a szerzõdés megszûnéséig tartó infrastruktúra-támogatással
együttesen történõ beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülõ szerzõdés
teljesítéséhez szükséges forrás biztosításáról,
b) a 2013. évi központi költségvetési törvény keretében és az azt követõ évek központi költségvetésének tervezése
során gondoskodjanak a 9. pontban meghatározott szolgáltatási szerzõdés fedezetének biztosításáról.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
folyamatosan
7. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, gondoskodjon arról, hogy az Állami Autópálya Kezelõ Zrt.
(a továbbiakban: ÁAK Zrt.) megkapja a szükséges felhatalmazást, hogy
a) a megtett úttal arányos díjszedési rendszer tervezésére és kiépítésére, valamint a megtett úttal arányos díjszedési
rendszer éles üzemi indulásától számított, 1 évig tartó bevezetés támogatói tevékenységére 42 milliárd forint
összeghatárig az 5. pontban megjelölt forrás terhére,
b) a bevezetés támogatói tevékenység egy éves idõtartamának lejártától számított, a szerzõdés megszûnéséig tartó
infrastruktúra-támogatásra legfeljebb évi 1,5 milliárd forint összeghatárig a központi költségvetés terhére
a 2. pontban foglaltak szerint szerzõdéseket kössön és teljesítsen.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követõen azonnal
8. A Kormány egyetért azzal, hogy a megtett úttal arányos díjszedési rendszer bevétele a központi költségvetés bevételét
képezze, amely az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK, többször módosított irányelve („Eurovignetta irányelv”)
szerint kerül felhasználásra.
9. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az ÁAK Zrt. és a Magyar Állam nevében eljáró
szervezet által a díjszedési, díjellenõrzési feladatokra kötendõ 10 évre szóló szolgáltatási szerzõdés elõkészítésérõl és
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben történõ jóváhagyásáról.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. október 12.
10. A Kormány visszavonja a Magyar Fejlesztési Bank tõkehelyzetének rendezésérõl szóló 1398/2011. (XI. 18.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1117/2012. (IV. 21.) Korm. határozatot.
11. A Kormány visszavonja a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetésérõl szóló 1138/2012. (V. 3.)
Korm. határozat 1. pont j) alpontját és 3. pont a) alpont ab) alpontját.
12. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

•

20067

2012. évi 120. szám

1. melléklet az 1361/2012. (IX. 14.) Korm. határozathoz
Jármûkategória

J2
J3
J4

Útkategória

Díjtétel (ÁFA nélkül, Ft/km)

gyorsforgalmi

39,29

fõutak

16,72

gyorsforgalmi

55,14

fõutak

28,94

gyorsforgalmi

85,34

fõutak

53,23

A Kormány 1362/2012. (IX. 14.) Korm. határozata
az Európa Tanács 024. számú egyezményéhez fûzött harmadik és negyedik jegyzõkönyv
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért az Európa Tanács 024. számú egyezményéhez fûzött harmadik és negyedik jegyzõkönyv (a továbbiakban:
Jegyzõkönyvek) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, vagy az általa kijelölt személyt a Jegyzõkönyvek bemutatott
szövegének – a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Jegyzõkönyvek szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1363/2012. (IX. 14.) Korm. határozata
a Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport Célelõirányzatának megemelésérõl
A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 20. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet,
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás
jogcímcsoport, 13. Célelõirányzatok jogcím elõirányzatát 1400 millió forinttal megemeli az 1. melléklet szerint.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1363/2012. (IX. 14.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA x/
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

JogKieAlJog- Előir.
cím
melt
cím
cím csop.
csop.
előir.
szám
szám szám
szám
szám

LXXII.

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Előir. csop.
név

KIADÁSOK

Kiemelt
előirányzat
név

Előirányzat neve

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
A módosítást
elrendelő
következő évre
jogszabály/határozat
áthúzódó
hatása
száma

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3

Természetbeni ellátások
1

201032

Gyógyító-megelőző ellátás
13

Célelőirányzatok

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Fejezet
szám

Jogcím név

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2

Államháztartási
egyedi
azonosító

Jogcím
csop. név

Cím
szám

ÁllamházFejeCím
tartási
zet
szám
egyedi
szám
azonosító

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

JogKieAlJog- Előir.
cím
melt
cím
cím csop.
csop.
előir.
szám
szám szám
szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

JogKieAlJog- Előir.
cím
melt
cím
cím csop.
csop.
előir.
szám
szám szám
szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

1 400,0

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jogcím
csop. név

Jogcím név

BEVÉTELEK

Előir. csop.
név

Előirányzat neve

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
A módosítást
elrendelő
következő évre
jogszabály/határozat
áthúzódó
hatása
száma

Módosítás
(+/-)

A módosítást
A módosítás
elrendelő
következő évre
jogszabály/határozat
áthúzódó hatása
száma

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jogcím
csop. név

Jogcím név

Előir. csop.
név

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁS

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)
időarányos

1 példány

teljesítményarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

egyéb: azonnal

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 400,0

II.
negyedév

III.
negyedév

1 400,0

IV.
negyedév

2012. évi 120. szám

1 példány

Állami Számvevőszék

I. negyedév

•

Fejezetet irányító szerv

Összesen:

MAGYAR KÖZLÖNY

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Kormány 1364/2012. (IX. 14.) Korm. határozata
egyes nem állami tulajdonban lévõ egészségügyi intézmények által ellátott egészségügyi
szakellátási feladatokról való gondoskodás állam általi átvételérõl
1. A Kormány egyetért azzal, hogy a települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.)
2. melléklet A) rész 1. pontjában meghatározott intézmény a magyar állam tulajdonába kerüljön, és annak
tekintetében a tulajdonosi és fenntartói jogok gyakorlója a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és
Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) legyen.
2. A Kormány az 1. pontban meghatározott cél érdekében
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erõforrások miniszterét, hogy
gondoskodjanak a GYEMSZI általi vagyonszerzésre irányuló felhatalmazáshoz szükséges jogszabályok
elõkészítésérõl;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
azonnal
b) felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a további intézkedéseket a GYEMSZI bevonásával tegye meg.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
azonnal
3. A Kormány felhívja az emberi erõforrások miniszterét, a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a nemzetgazdasági
minisztert, hogy gondoskodjanak a Tv. 1. melléklet 46. pontjában, valamint a Tv. 2. melléklet A) rész 2. és
5–9. pontjában meghatározott intézmények átvételéhez szükséges jogszabályok elõkészítésérõl.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1365/2012. (IX. 14.) Korm. határozata
a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet
ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló
1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1206/2012. (VI. 26.) Korm. határozatban
foglaltak végrehajtásához kapcsolódó fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,
a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló
1206/2012. (VI. 26.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtására a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
fejezet, 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím terhére 48 811 ezer forint, a XII. Vidékfejlesztési
Minisztérium fejezet, 1. Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére 35 253 ezer forint, a XIII. Honvédelmi
Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 1. Honvédelmi Minisztérium igazgatása alcím terhére
29 830 ezer forint, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím terhére 18 982 ezer forint,
a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím terhére 46 100 ezer
forint, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére
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35 253 ezer forint, a XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 1. Külügyminisztérium központi igazgatása cím terhére
35 253 ezer forint, a XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erõforrások Minisztériuma igazgatása cím
terhére 51 524 ezer forint 1. melléklet szerinti elõirányzat-átcsoportosítást rendeli el a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
vidékfejlesztési miniszter
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
külügyminiszter
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1365/2012. (IX. 14.) Korm. határozathoz

•

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport előir.
név név név
száma szám

X.
000505

1
1
1
2
3
XI.

294502

1
1
1
2
3
XII.

004240

1
1
1
2
3
XIII.
1

002587

1
1
1
2
3
XIV.

003704

1
1
1
2
3
XV.

006343

1
1
1
2
3
XVII.

280645

1
1

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Vidékfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

A módosítás jogcíme

ezer forintban
Módosítás A módosítás
(+/-)
következő A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

-37 827
-10 004
-980

-52 227
-13 892
-980

233 270
61 691
6 045

322 070
85 667
6 045

-27 320
-7 225
-708

-37 720
-10 033
-708

-23 117
-6 114
-599

-31 917
-8 490
-599

-14 711
-3 890
-381

-20 311
-5 402
-381

-35 726
-9 448
-926

-49 326
-13 120
-926

-27 320
-7 225
-708

-37 720
-10 033
-708
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ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

1
1
1
2
3
XX.

005214

1
1
1
2
3

20072

XVIII.
004107

Külügyminisztérium
Külügyminisztérium központi igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

-27 320
-7 225
-708

-37 720
-10 033
-708

-39 929
-10 560
-1 035

-55 129
-14 664
-1 035

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Az összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
csop.
szám

Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport előir.
név név név
száma szám

Jogcím
szám

Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport előir.
név név név
száma szám

XI.
1
XII.
004240

1
XIII.
1

002587

1
XIV.

003704

1
XV.

006343

1
XVII.

280645

1
XVIII.
1
XX.

005214

1
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Előir.
csop.
név

Kiemelt előirányzat
neve

ezer forintban
Módosítás A módosítás
(+/-)
következő A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

ezer forintban
Módosítás A módosítás
(+/-)
következő A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása
-48 811

-67 099

301 006

413 782

-35 253

-48 461

-29 830

-41 006

-18 982

-26 094

-46 100

-63 372

-35 253

-48 461

-35 253

-48 461

-51 524

-70 828

b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
időarányos
teljesítményarányos
egyéb

I.n.év

II. n.év

I. negyedév

II. né.

III.n.év
III. né.
120 402

IV.n.év
IV.né.
180 604

2012. évi 120. szám

Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

•

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet

Jogcím
csop.
név

BEVÉTELEK

MAGYAR KÖZLÖNY

004107

Előir.
csop.
név

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség
Vidékfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Külügyminisztérium
Külügyminisztérium központi igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

1

294502

Jogcím
név

b.) a következő év költségvetésébe beépülő

X.
000505

Jogcím
csop.
név
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A Kormány 1366/2012. (IX. 14.) Korm. határozata
a Szolnoki Ipari Parkban létrehozásra kerülõ citromsav gyár beruházási projekt megvalósításáról
1. A Kormány egyetért azzal, hogy a Szolnoki Ipari Parkban citromsav elõállítására alkalmas gyár létrehozását célzó
beruházás állami kontrollja és a beruházáshoz szükséges önrész biztosítása érdekében a Magyar Állam tulajdonrészt
szerezzen a BBCA Szolnok Biokémiai Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságban (a továbbiakban: BBCA Szolnok
Biokémiai Zrt.).
2. Az üzleti alapon történõ tulajdonszerzés érdekében a Kormány
2.1. felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a jogszabályi feltételek fennállása esetén a BBCA
Szolnok Biokémiai Zrt.-ben történõ állami részvétel biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket;
Felelõs:
állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter
Határidõ:
azonnal
2.2. felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy – a 2.1. alpontban meghatározottak keretében –
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) útján folytasson
tárgyalásokat a kínai befektetõ partnerrel;
Felelõs:
állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter
Határidõ:
2012. szeptember 30.
2.3. felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a beruházás értékének felülvizsgálatát követõen,
megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv alapján, az MFB Zrt. által biztosított hitel megtérülésének
biztosításával biztosítsa a beruházás megvalósításához szükséges önrész-hányadot legfeljebb 2500 millió Ft
értékben a beruházás érdeke és az üzleti szempontok figyelembevételével legelõnyösebb módon az MFB Zrt.
útján a BBCA Szolnok Biokémiai Zrt. részére; az MFB Zrt. saját forrásából az önrész hányadot legfeljebb 49%
mértékig kiegészítheti, amennyiben a beruházás érdeke és az üzleti szempontok ezt indokolják;
Felelõs:
állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter
Határidõ:
2012. október 15.
2.4. felhívja az államháztartásért felelõs minisztert, hogy a tulajdonszerzéshez és az önrész-hányad biztosításához
szükséges költségvetési forrás biztosításáról gondoskodjon.
Felelõs:
állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter
államháztartásért felelõs miniszter
Határidõ:
2012. október 15.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 109/2012. (IX. 14.) ME határozata
az Információs Hivatal fõigazgatójának felmentésérõl
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdése és 12/A. §-a alapján
Petõ Tibort, az Információs Hivatal fõigazgatóját e tisztségébõl
– más fontos megbízása miatt –
2012. szeptember 13-i hatállyal felmentem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 110/2012. (IX. 14.) ME határozata
az Információs Hivatal fõigazgatójának kinevezésérõl
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdése és 12/A. §-a alapján
Pásztor Istvánt az Információs Hivatal fõigazgatójává
2012. szeptember 14-i hatállyal kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 111/2012. (IX. 14.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl
A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdése alapján, a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
javaslatára
Mányai Zoltánt a Miniszterelnökség helyettes államtitkárává
– 2012. szeptember 1-jei hatállyal –
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 112/2012. (IX. 14.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl
A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdése alapján, az emberi erõforrások minisztere
javaslatára
dr. Maruzsa Zoltán Viktort az Emberi Erõforrások Minisztériuma helyettes államtitkárává
– 2012. szeptember 15-ei hatállyal –
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 113/2012. (IX. 14.) ME határozata
fõiskolai tanárok kinevezésérõl
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörömben – az emberi erõforrások
miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett elõterjesztésére –
Bednárikné dr. Dörnyei Gabriellát,
Bodnárné dr. Kiss Katalint,
dr. Bajor Tibort,
dr. Bencze Sándornét,
dr. Demeter Zsófiát,
dr. Farkas István Józsefet,
dr. Fazekas Lajost,
dr. Forgó Pétert,
dr. Fülöp Tamást,
dr. Herbst Árpád Istvánt,
dr. Horváth Mónikát,
dr. Jarosievitz Beátát,
dr. Johanyák Zsolt Csabát,
dr. Joó András Jánost,
dr. Karcsics Évát,
dr. Kertész Krisztián Andrást,
dr. Kodó Krisztinát,
dr. Kovács Lászlót,
dr. Mádi Lászlót,
dr. Majorosi Annát,
dr. Miklós Ágnes Katát,
dr. Mile Csillát,
dr. Nagy Gyulát,
dr. Németh Erzsébetet,
dr. Racskó Pétert,
dr. Raffay Ernõt,
dr. Rátz Tamarát,
dr. Rétsági Erzsébetet,
dr. Róka Jolánt,
dr. Sárdi Csillát,

20076

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 120. szám

dr. Szalók Csillát,
dr. Szénás Ignácot,
dr. Szûts Zoltánt,
dr. Tátrai Annát,
dr. Tóth Sándor Attilát,
dr. Vágány Judit Bernadettet,
dr. Vass Lászlót,
Ferencz Marcel DLA-t,
Lõrinczné dr. Bencze Editet
– 2012. szeptember 1-jei hatállyal –
fõiskolai tanárrá
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

